PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC–SP

Simone Aparecida dos Anjos Azevedo

O desafio de argumentar nas aulas de Matemática: uma
investigação com estudantes
do 1º ano do Ensino Fundamental

MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

São Paulo
2019

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC–SP

Simone Aparecida dos Anjos Azevedo

O desafio de argumentar nas aulas de Matemática: uma
investigação com estudantes
do 1º ano do Ensino Fundamental

Dissertação apresentada à Banca Examinadora
da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, como exigência parcial para a obtenção
do título de Mestre em Educação Matemática,
sob a orientação do Prof. Dr. Saddo Ag
Almouloud.

São Paulo
2019

BANCA EXAMINADORA

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta Dissertação por
processo de fotocopiadoras ou eletrônicos, desde que citada a fonte.
Assinatura:
Local e data:

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil
(CAPES) – Código de Financiamento 001.

Dedicatória
Ao meu pai (in memorian), que pôde somente acompanhar
o início da minha trajetória para ser professora...
e à minha mamãe, que se tornou o maior exemplo
em toda esta caminhada e agora pode me ver mestre.

AGRADECIMENTOS
Agradeço ao meu querido orientador, Professor Dr. Saddo Ag Almouloud, pelo acolhimento desde
o princípio, pelos ensinamentos, por toda a generosidade que tem em compartilhar seu conhecimento e,
principalmente, por contribuir com as reflexões sobre o ensino e a aprendizagem dos pequenos.
À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio recebido
para o desenvolvimento deste trabalho.
À Professora Dra. Cileda de Queiroz e Silva Coutinho, a primeira professora que conheci no curso,
com quem aprendi muito do que compõe esta investigação e segui aprendendo até o final, pois pude contar
com suas valiosas contribuições no relatório de qualificação.
À Professora Dra. Regina Pavanello, por fazer parte da banca examinadora e contribuir com os
caminhos desta investigação.
Aos Professores Dr. Gerson Pastre de Oliveira e Dra. Ana Lúcia Manrique, por suas aulas
marcadas por tanto valor ao conhecimento, e à Professora Dra. Bárbara Lutaif Bianchini, pelos
ensinamentos nas mais diversas situações.
Aos meus queridos e queridas Lilian Ceile Marciano, Jamirley Priscila, Enio Delefrate, Caio
Janguas pelas aulas, pela parceria e pelos aprendizados. Guardo “resenhas” e momentos de alegria que
jamais serão esquecidos. Aos colegas Wilson Rennó, Val Sousa, Ana Karine Dias Caires, Aline Tafarelo,
Daysi García-Cuéllar e Luís Carlos, pelas aprendizagens compartilhadas.
Aos colegas membros do PEA-MAT, por todo o percurso e aprendizado.
À Escola da Vila que me abriu as portas para a realização desta investigação. À Miruna Kayano, à
professora Carolina Luz e aos lindos e inteligentíssimos estudantes do 1º ano com quem pude tanto
aprender.
Às professoras e aos professores que responderam ao questionário que compõe esta pesquisa.
Às minhas queridas amigas Ana Elisa Zambon, Maria Candida Di Pierro, Fernanda Silveira e
Patrícia Diaz pela parceria e pelas contribuições para que esta investigação se concretizasse.
Aos educadores do Colégio Parthenon, com quem iniciei os caminhos pela Educação Matemática e
a todos os alunos com quem pude conviver e aprender.
Aos amigos da Comunidade Educativa CEDAC, com quem tenho o privilégio de buscar, cada vez
mais, aprender sempre para ensinar cada vez melhor.
À Almerinda Ribeiro, pelo apoio em todas as fases.
À minha família, pelo apoio de sempre, pelo incentivo diário e pelo amor que sinto em cada gesto.
Ao César Magalhães Borges, meu amor, com quem aprendo a ser melhor no dia a dia, pelo
incentivo, pela paciência e carinho, pelo tempo, pela leitura atenta de cada palavra e reflexão deste
trabalho. Por todas as horas.
Muito obrigada!

RESUMO
Esta pesquisa trata do desenvolvimento de competências argumentativas por estudantes do 1º ano do
Ensino Fundamental para a resolução de problemas de enunciado do campo aditivo. Estudos de
âmbito nacional e internacional sobre o tema da argumentação destacam as dificuldades para
desenvolver trabalhos com essa temática e a pouca atenção dada ao tema, além do importante papel
do(a) professor(a) para a difusão dessa prática. Assim, utilizando os princípios da Engenharia Didática
como metodologia de pesquisa, traçamos um percurso de investigação que envolveu aspectos dos
processos tanto do ensino, quanto da aprendizagem da argumentação em Matemática. Por meio de um
questionário aplicado a 81 professores, que atuam no 1º ano do Ensino Fundamental, em diferentes
regiões do país, nos aproximamos de suas concepções e realizamos uma análise praxeológica do livro
didático que a maioria dos integrantes desse grupo adotava, a fim de verificarmos como a
argumentação é tratada nesse material didático. A partir desse panorama, procuramos responder à
seguinte questão de pesquisa: uma sequência didática que articula a resolução de problemas de
estruturas aditivas e diferentes momentos de discussão em sala de aula favorece o desenvolvimento de
competências argumentativas por estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental? Referenciamo-nos na
Teoria das Situações Didáticas (TSD), de Brousseau, e na Teoria dos Campos Conceituais (TCC), de
Vergnaud, para a construção de uma sequência didática com seis problemas de estruturas aditivas que
envolviam distintas instâncias de interação: do estudante com o objeto matemático, do estudante com
a professora, dos estudantes entre os estudantes e da professora com os estudantes. Para as análises,
apoiamo-nos no modelo estrutural para qualificar argumentos, de Toulmin. O experimento foi
desenvolvido em uma escola de São Paulo, pela professora de uma turma de 15 estudantes do 1º ano,
com a observação participativa da pesquisadora. As análises das atividades da sequência didática
evidenciaram que as dialéticas envolvidas nas situações didáticas favoreceram o desenvolvimento de
competências argumentativas pelos estudantes, propiciando a apropriação de conhecimentos
relacionados à resolução de problemas do campo aditivo. Também evidenciaram o importante papel
da professora tanto na transferência de responsabilidade ao estudante para o desafio de resolver os
problemas, quanto na orquestração dos momentos de discussão coletivos realizados com a turma.

Palavras-chave: argumentação em Matemática, momentos de discussão em aula, problemas do
campo aditivo, 1º ano do Ensino Fundamental.

ABSTRACT
This research deals with the development of argumentative skills by students of the 1st year of
elementary school to solve problems of additive field utterance. National and international studies on
the topic of argumentation highlight the difficulties to develop works with this theme and the little
attention given to the subject, besides the important role of the teacher in the diffusion of this practice.
Thus, using the principles of Didactic Engineering as a research methodology, we draw a research
course that involved aspects of the processes of both the teaching and the learning of argumentation in
Mathematics. Through a questionnaire applied to 81 teachers, who work in the first year of
Elementary Education, in different regions of the country, we approached their conceptions and
performed a praxeological analysis of the didactic book that most of the members of this group
adopted in order to verify how the argumentation is treated in this didactic material. From this
perspective, we tried to answer the following research question: does a didactic sequence that
articulates the problem solving of additive structures and different moments of discussion in the
classroom favor the development of argumentative skills by 1st year students of elementary school?
We referred to Brousseau's Theory of Educational Situations (TSD) and Vergnaud's Conceptual Field
Theory (TCC) to construct a didactic sequence with six problems of additive structures involving
different instances of interaction: the student with the mathematical object, the student with the
teacher, the students among themselves and the teacher with the students. For the analyzes, we relied
on Toulmin's structural model to qualify arguments. The experiment was carried out in a school in São
Paulo by the teacher of a class of 15 students of the 1st year and with the participant observation of the
researcher. The analyzes of the activities of the didactic sequence showed that the dialectics involved
in didactic situations favored the development of argumentative skills by the students, propitiating the
appropriation of knowledge related to the resolution of additive field problems. They also
demonstrated the important role of the teacher in both transferring responsibility to the student for the
challenge of solving problems as in orchestrating the moments of collective discussion with the class.

Keywords: argumentation in Mathematics, moments of discussion in class, problems of the additive
field, 1st year of Elementary School.
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1

INTRODUÇÃO

O presente estudo é uma investigação sobre a potencialidade que têm os estudantes,
do 1º ano do Ensino Fundamental, para explicar nas aulas de Matemática. Mais precisamente,
sobre sua capacidade de desenvolver competências argumentativas em Matemática. E
pretende ser um contributo para as reflexões necessárias sobre as condições de ensino que
precisam ser asseguradas para que estudantes possam desenvolver tais competências desde
cedo.
As reflexões que organizamos neste trabalho consideram a atividade matemática
como uma construção social e cultural. Sadovsky (2007) se refere à Matemática como um
produto cultural e social, portanto, patrimônio do ser humano. E aponta que, justamente por
esse motivo, precisa ser ensinada formalmente. Para a autora, é “cultural, porque, a cada
momento, suas produções são impregnadas de concepções da sociedade da qual emergem e
porque condicionam aquilo que a comunidade de matemáticos concebe como possível e
relevante”; e também “[...] produto social, porque resulta da interação entre pessoas que se
reconhecem como membros de uma mesma comunidade” (SADOVSKY, 2007, p. 22).
Essa premissa faz com que pensemos no conceito de cidadania e na relação da escola
com a formação de cidadãos para uma sociedade que desejamos construir e sustentar. Faz
com que pensemos que é preciso proporcionar aos estudantes, desde a mais tenra idade,
condições para que possam desenvolver-se integralmente nas dimensões física, intelectuais,
afetivas, sociais e culturais. Nesse sentido, Gonzáles Lemmi (2008) fala de práticas
democráticas em que os alunos possam se reconhecer como sujeitos de direitos e obrigações.
Essas práticas, em todo o espaço escolar, devem estar acompanhadas e sustentadas por uma
organização em que todos os agentes participem, tomem decisões, comprometam-se, falem e
sejam ouvidos.
Brousseau, precursor da Didática da Matemática, aponta o ensino das matemáticas
como um espaço privilegiado para o desenvolvimento precoce do pensamento, “as
matemáticas são o primeiro domínio no qual as crianças podem aprender os rudimentos da
gestão individual e social da verdade” (BROUSSEAU, 1991, p. 19). E, em consonância com o
autor, Sadovsky (2010, 2013) apregoa que explicar, argumentar, é uma prática social.
Explicar na aula de Matemática! Que as crianças expliquem! Que argumentem! Que
possam relacionar as razões que validam seus procedimentos, seus resultados, suas
hipóteses. Que se encontrem com os fundamentos do trabalho que realizam. Que
averiguem a lógica interna das situações às quais são convocadas. Que toquem a
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raiz. Que se sintam com capacidade – com liberdade, com autoridade – para intervir
sobre o conhecimento. Que produzam ideias usando ideias. (SADOVSKY, 2010, p.
233)

Compactuamos com esse posicionamento da autora que o entende como o sentido
profundo da escola. Sadovsky e Tarasow (2013) – e nós, como dito, concordamos – defendem
que os estudantes discutam suas ideias, que aprendam a produzi-las, a retomá-las e a ampliálas a fim de melhorar e aprofundar sua compreensão. Que elaborem novas ideias, que
transformem.
Ensinar, a partir dessa perspectiva, requer claras intencionalidades educacionais.
Nada disso pode ocorrer em uma sala de aula se não houver o propósito de conhecer o que os
estudantes pensam. E para conhecer é preciso oportunizar que eles se expressem. Nas últimas
décadas, o termo “produzir conhecimento” foi muito propagado no meio da educação. Na
presente pesquisa, buscaremos entender esse conceito por meio da aproximação das relações
matemáticas originais elaboradas pelos estudantes do 1º ano ao resolverem problemas.
Assumimos que a resolução de problemas constitui o “motor das elaborações matemáticas”
(SADOVSKY, 2010, p. 234).
Para as construções iniciais dos caminhos dessa pesquisa, a minha experiência como
professora alfabetizadora foi fundamental. Desde muito tempo, tenho a convicção da grande
capacidade que os estudantes pequenos têm para enfrentar desafios. As experiências que
construí, naquele período lecionando para os pequenos, já contavam com práticas pedagógicas
que os convocavam à participação cotidiana em atividades desafiadoras, semelhantes às
propostas na sequência didática que será desenvolvida no presente trabalho. Também
profissionalmente, como coordenadora pedagógica, pude acompanhar o desenvolvimento de
estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental – e essa experiência ampliou ainda mais a
minha visão. Mas foi na experiência com formação de professores, tendo a oportunidade de
conhecer realidades diferentes em vários municípios do Brasil, que pude identificar o pouco
crédito que é dado aos estudantes quando ingressam no Ensino Fundamental.
Nesse meu percurso profissional, pude acompanhar a implementação do Ensino
Fundamental de 9 anos nas escolas do país e testemunhar algumas dificuldades dos
professores que são responsáveis pelos estudantes de 6 anos de idade. As principais estão
relacionadas ao fato de que a prioridade, nessa fase, é a alfabetização, o que reduz o tempo de
trabalho e o investimento em Matemática – dificuldades evidenciadas na pesquisa de
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Mandarino (2006) e nas respostas dos professores participantes da presente pesquisa1 – e na
concepção de que o ensino de Matemática deve partir do mais simples para o mais complexo,
o que faz com que as propostas de atividades respaldadas por materiais didáticos da área para
essa fase, em muitos casos, configurem-se, apenas, como exercícios pouco reflexivos – como
constatamos na análise praxeológica realizada e apresentada na seção 5.3 do capítulo 5.
Ao estar próxima de salas de aula da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, em
contato com professores polivalentes, ou seja, que não são especialistas em Matemática, pude
identificar que o ensino ainda é muito centrado na figura do professor. Que a participação dos
estudantes nas aulas é pequena. E que práticas apoiadas no ensino tradicional são as mais
vigentes. Esse cenário não permite que os alunos desenvolvam competências argumentativas
porque as situações de ensino não têm essa intencionalidade.
Os estudos realizados para o percurso de nossa investigação confirmam, por meio de
pesquisas da Educação Matemática que serão apresentadas mais adiante, as necessidades
tanto do investimento no ensino da argumentação nas salas de aula, quanto de contribuições
de pesquisas sobre o tema. Por esse motivo, e em função das reflexões apresentadas
anteriormente acerca da nossa hipótese sobre a boa capacidade que os estudantes de 6 anos
têm para resolver problemas, definimos o 1º ano do Ensino Fundamental para nossa
investigação. Como poderá ser visto mais adiante, foram encontrados poucos trabalhos que
investigam essa faixa etária e consideramos ser uma contribuição ampliar as pesquisas que
estudam sobre os estudantes que ingressam no Ensino Fundamental.
Assim, organizamos uma sequência didática envolvendo problemas do campo
aditivo a fim de investigar como os estudantes desenvolvem competências argumentativas,
utilizando, como metodologia, os princípios da engenharia didática.
Em consonância com Nunes (2011), em nossa pesquisa, o termo “argumentação” é
usado para designar argumentação na aula de Matemática, ou seja, conversações-discussões
desenvolvidas nesse contexto cujo foco é a Matemática, mais especificamente na resolução de
problemas de enunciado do campo aditivo. Assumiremos que argumentar compreende os
raciocínios expressos de forma oral, escrita e gestual, de caráter explicativo e justificativo
utilizados para a escolha de um caminho de resolução de um problema, bem como para
convencer um interlocutor.
Entendemos – como mostram os estudiosos sobre o tema, bem como as pesquisas
utilizadas em nosso estudo e que serão apresentadas ao longo dos capítulos – que as
1

Respondentes do questionário elaborado especialmente para esta investigação.
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competências argumentativas podem ser desenvolvidas a partir de variados conteúdos
matemáticos. Contudo, decidimos atrelar a investigação do desenvolvimento de competências
argumentativas à resolução de problemas de enunciado do campo aditivo. Essa decisão se
deve a alguns fatores combinados que serão esclarecidos a seguir: os problemas do campo
aditivo estão presentes (e sempre estiveram) nos currículos de muitas localidades do nosso
país para o trabalho nos anos iniciais da escolaridade pela relevância que têm para a faixa
etária; os problemas de enunciado são importantes para a aproximação dos estudantes com a
aritmética; além do fato de os professores terem muita familiaridade com esse tipo de
estrutura de problema, pois eles estão presentes nos mais variados tipos de materiais didáticos.
Muitos estados e municípios que têm seus documentos curriculares organizados (seja
em forma de orientações, documentos base ou diretrizes), já apresentam a resolução de
problemas como proposta e apontam os problemas de estruturas aditivas, ou do campo
aditivo, como objetivos de aprendizagem ou habilidades2 a serem desenvolvidas – como é o
caso, por exemplo, do estado de Minas Gerais, no documento Currículo Básico Comum
(CBC), de 2014, e no Currículo Referência de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2018) (já
reestruturado a partir da Base Nacional Comum Curricular, BNCC), acerca da resolução de
problemas:
Um dos principais objetivos do ensino de Matemática, em qualquer nível, é o de
desenvolver habilidades para a solução de problemas. Esses problemas podem advir
de diferentes situações que exijam o domínio da linguagem matemática e da
construção de argumentos que permitam ao aluno elaborar propostas concretas a
partir dos conhecimentos adquiridos ao longo do ensino fundamental. No primeiro
caso, é necessária uma boa competência de uso da linguagem matemática para
interpretar questões formuladas verbalmente. No segundo caso, quer dizer que,
problemas interessantes que despertam a curiosidade dos alunos, podem surgir
dentro do próprio contexto matemático quando novas situações podem ser
exploradas e o conhecimento aprofundado, num exercício contínuo de imaginação e
de investigação. (MINAS GERAIS, 2018, p. 657)

Ou como o estado do Pará, no Documento Curricular do Estado do Pará (PARÁ,
2018) e o município de São Paulo, no Currículo da Cidade de São Paulo (SÃO PAULO,
2019), acerca das habilidades:
(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo
números de até dois algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e

2

Essa nomenclatura varia de uma localidade para outra. No caso dos exemplos que tomamos, no estado do
Pará o documento contém eixos, subeixos, objetivos de aprendizagem e habilidades. O exemplo apresentado
é referente ao Eixo 3 VALORES À VIDA SOCIAL; Subeixo 1. O diálogo da Matemática com a vida social;
Objetivo de aprendizagem 1.1 Utilizar o conhecimento matemático na modelação e resolução de problemas
sociais; e habilidade (EF01MA08). No município de São Paulo, o documento é organizado por Eixo, Objetos
de conhecimento e Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O exemplo é referente a Números e
Problemas do campo aditivo envolvendo o significado de composição.
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retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e
formas de registro pessoais. (PARÁ, 2018)
(EF01M09) Explorar fatos fundamentais da adição e subtração para a constituição
de um repertório a ser utilizado na solução de problemas e nos procedimentos de
cálculo (mental ou escrito)
(EF01M13) Solucionar problemas do campo aditivo (composição), utilizando
diferentes estratégias pessoais de representação. (SÃO PAULO, 2019)

Como nossa investigação se dá com estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental,
consideramos que contribuiria atrelar à reflexão sobre argumentação as reflexões sobre o
campo aditivo, pois trata-se de um conteúdo que é fundante para outras aprendizagens. “A
possibilidade de as medidas serem adicionadas é sua propriedade mais importante, a que dá à
noção de número sua originalidade e sua força em comparação às noções que a precedem”
(VERGNAUD, 2014, p. 197). Também nos apoiamos nos estudos de Nesher (1980), Castro,
Rico e Gil (1992), Martínez (1995), Villagrán e Montero (1998) e Díaz (2016), que tratam dos
problemas aritméticos elementares verbais, denominados PAEV.
Os PAEV “são problemas aritméticos de enunciação verbal entendidos na educação
como problemas da vida real ou problemas de contexto real para os estudantes da escola
básica” (DÍAZ, 2016, p. 138). No Brasil, são mais conhecidos como problemas de
enunciado e comumente são encontrados nos livros didáticos, nos materiais apostilados, em
materiais paradidáticos ou mesmo produzidos intencionalmente pelos professores. Exemplo:
Luiz tem 35 livros na estante e sua irmã, Caroline, tem 20. Quantos livros há na estante?
Segundo Martínez (1995), os PAEV têm sido, tradicionalmente, o meio natural em
que os estudantes são apresentados à aritmética aplicada. E “quando se fala de aritmética
aplicada, parece que se discute algo menor, sem repercussões ou transcendência. Mas é
exatamente o oposto” (MARTÍNEZ, 1995, p. 170), pois, em consonância com o que indica a
pesquisadora Nesher (1980) "a aritmética aplicada é a peça mais significativa para a vida
futura e é frequentemente definida como uma das habilidades mais básicas para a formação
cidadã" (NESHER, 1980, p. 41). Castro, Rico e Gil (1992, p. 244) afirmam que “os problemas
aritméticos verbais estão incluídos no currículo escolar com o objetivo, entre outros, de
facilitar ao estudante essa aproximação entre aritmética e realidade, entre aritmética e
aplicações à vida real, que tornam seu estudo mais significativo e valioso”.
Boavida (2005) defende a ideia de que a argumentação parece ser constitutiva
daqueles que dela participam. E aponta que “a educação para a argumentação é um objetivo
democrático decisivo, pelo que importa pensá-la não apenas pelo ângulo intelectual, mas
também pelo social e ético” (BOAVIDA, 2005, p. 8), o que coaduna com as ideias de
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Sadovsky (2010; 2013) e Brousseau (1991), já apresentadas, além das referências advindas,
principalmente, dos documentos oficiais (currículos locais – estaduais ou municipais, BNCC,
Parâmetros Curriculares Nacional, PCN, e materiais didáticos aprovados no Plano Nacional
do Livro Didático, PNLD).
A síntese desse conjunto de ideias anteriormente apresentado – juntamente com os
estudos organizados por capítulos da presente pesquisa – permitem evidenciar que a
importância atualmente atribuída ao envolvimento dos estudantes em atividades de
argumentação, em particular nas aulas de Matemática, decorre da associação de vários pontos,
apontados por Boavida (2005), dos quais compactuamos e destacamos: (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, o que é extremamente importante
no trabalho com estudantes que estão ingressando no Ensino Fundamental (não só, mas
muito!); (b) a recomendação de que os estudantes aprendam Matemática com compreensão,
desde pequenos, e a importância da resolução de problemas nesse processo; (c) o valor
atribuído às linguagens naturais e à interação 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 auxiliem
essa aprendizagem e (f) a relevância da escola proporcionar a todos os estudantes 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.
Assim, organizamos o nosso estudo em sete capítulos (incluindo a introdução e as
considerações finais): no capítulo 2, apresentaremos a relevância e a problemática que
envolvem o nosso tema, dando continuidade às reflexões iniciadas nesta introdução e
apresentando a metodologia e os procedimentos metodológicos da pesquisa.
O capítulo 3 é destinado à revisão da literatura e trará o levantamento de pesquisas,
realizadas no Brasil e no exterior, desde que o Ensino Fundamental passou a ter nove anos.
Esses estudos têm relação com o desenvolvimento de competências argumentativas pelos
estudantes, com as práticas e o papel do professor para o desenvolvimento dessas
competências, além do ensino de problemas do campo aditivo. Seguiremos com a
apresentação do referencial teórico que embasa a nossa pesquisa no capítulo 4.
No capítulo 5, traremos reflexões teóricas sobre argumentação. E seguiremos com
reflexões sobre o ensino e o desenvolvimento das competências argumentativas, por meio do
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estudo das diferentes categorias e relações dos problemas do campo aditivo e de um panorama
sobre material didático e prática docente (compreendidos pela análise praxeológica do livro
didático mais distribuído no Brasil; e práticas docentes relacionadas aos momentos de
discussão nas aulas de Matemática para resolução de problemas, a partir da análise das
respostas que docentes que atuam no 1º ano do Ensino Fundamental deram a um questionário
elaborado especialmente para este estudo).
No capítulo 6, detalharemos o experimento e as análises a priori e a posteriori de
nossa investigação em campo.
Finalizaremos com as considerações a que chegamos com esta pesquisa no
capítulo 7.
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2

RELEVÂNCIA, PROBLEMÁTICA E METODOLOGIA

É relativamente recente o interesse pela argumentação no âmbito da Educação
Matemática. Boavida (2005) aponta, em seus estudos, que foi apenas nos anos 1980 que as
discussões sobre o tema ganharam terreno, a partir do esforço feito para combater o problema
da especificidade da prova matemática em relação à argumentação e estabelecer ligações
entre perspectivas epistemológicas, cognitivas e educacionais. Kilpatrick, ao apresentar uma
perspectiva histórica sobre o ensino da Matemática, referiu-se ao período de 1980-2000 como
“the age of argumentation” (BOAVIDA, 2005, p. 3).
Douek e Pichat (2003 apud NUNES, 2011) afirmam que, na década seguinte, de 1990,
o desenvolvimento das capacidades argumentativas dos alunos mais novos também se tornou
assunto de interesse para os educadores matemáticos. Foi nessa década, em 1997, que, no
Brasil, foram lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, produzidos no contexto
das discussões pedagógicas mais atuais da época. Na análise institucional que realizamos – que
compreende o estudo dos documentos oficiais3 – constatamos que as concepções de ensino e de
aprendizagem que embasam o documento – e não somente na área de Matemática – consideram
a importância dos domínios dos conhecimentos específicos capazes de formar cidadãos
plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa sociedade. Ou seja, deixam claro
o importante papel da escola na construção de uma sociedade formada por cidadãos ativos e
críticos. Consideramos que saber argumentar, em todos os âmbitos, é essencial para essa
construção e acreditamos que a Matemática na escola pode favorecer esse percurso.
Um dos objetivos gerais de Matemática para o Ensino Fundamental I, apontados nos
PCN, é que os estudantes sejam capazes de “resolver situações-problema, sabendo validar
estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos como dedução,
indução, intuição, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos”
(BRASIL, 1997a, p. 51).
Outro objetivo refere-se à capacidade que o aluno deve desenvolver para
“comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar resultados com
precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo
relações entre ela e diferentes representações matemáticas” (BRASIL, 1997a, p. 52). E um
3

Julgamos adequado considerar os PCN na análise institucional que realizamos tanto pela importância que o
documento teve desde a sua publicação, quanto pelo fato de ter sido utilizado como referência em todas as
pesquisas nacionais estudadas no presente trabalho.
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terceiro objetivo trata das interações em sala de aula, indicando a importância de que o aluno
interaja com “seus pares de forma cooperativa, trabalhe coletivamente na busca de soluções
para problemas propostos, identifique aspectos consensuais ou não na discussão de um
assunto, respeite o modo de pensar dos colegas e aprenda com eles” (BRASIL, 1997a, p. 52).
Tais objetivos procuram explicitar uma concepção de ensino que não é mais centrada na
explicação pelo professor e na aplicação de conteúdos pelo estudante. Ela entende o estudante
como agente da construção do seu conhecimento.
Entretanto, diversas pesquisas na área da Educação Matemática 4 apontam que é
pouco comum a implementação dessas indicações em sala de aula. Um exemplo é o que
Santos (2013) relata, no contexto de sua investigação, que nem nas aulas observadas e nem
nas entrevistas com os estudantes dos 2º e 3º anos das escolas em que realizou sua pesquisa,
eles conseguiam dialogar e argumentar sobre suas resoluções – o que considera ter estreita
relação com a falta de práticas mais dialogadas em sala de aula. Boavida (2005) amplia a
nossa reflexão, pois trabalhou com professoras que atuavam em salas que equivalem ao
Ensino Fundamental 2 (8os anos), portanto estudantes maiores. Ao descrever a reflexão de
Anita, professora de sua equipe, a autora aponta que um dos problemas com os quais os
professores se deparam e que não é fácil ultrapassar rápida e nem isoladamente é a “pouca
familiaridade dos alunos com um trabalho propício à aprendizagem da argumentação
matemática. A seu ver, ‘a competência argumentativa é uma competência transversal... Mas
os alunos não estão nada habituados a esse tipo de coisa...’ [...]” (BOAVIDA, 2005, p. 775).
De acordo com essas pesquisas, para os professores, admitir a resolução de
problemas como ponto de partida para o ensino é o primeiro impedimento. O ensino ainda é
centrado na transmissão de conteúdos pelo professor e os estudantes são pouco desafiados a
resolver situações que podem ser consideradas como verdadeiros problemas e que
proporcionem interações que viabilizem o desenvolvimento de competências argumentativas.
Brousseau (1996a), quando fala dos diferentes papéis do professor e trata da contextualização
de descontextualização do saber, abaliza que:
Podem ser vistas aqui as duas partes, bastante contraditórias, do papel do professor:
fazer viver o conhecimento, fazê-lo ser produzido por parte dos alunos como
resposta razoável a uma situação familiar e, ainda, transformar essa “resposta
razoável” em um “fato cognitivo extraordinário”, identificado, reconhecido a partir
do exterior.

4

E até em outras, como é o caso da pesquisa de Castro (2015) na área da Psicologia Cognitiva, utilizada neste
trabalho.
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Para o professor, é grande a tentação de pular essas duas fases e ensinar diretamente
o saber como objeto cultural, evitando este duplo movimento. Neste caso, apresentase o saber e o aluno se apropria dele como puder. (BROUSSEAU, 1996a, p. 49)

A redefinição do papel do aluno perante o saber – como expresso nos três objetivos
gerais de Matemática para o Ensino Fundamental I anteriormente apresentados – levou ao
necessário redimensionamento do papel do professor. Ele ganhou novas e importantes
dimensões que, de acordo com os PCN (BRASIL, 1997b), podem ser sintetizadas como:
organizador da aprendizagem, consultor nesse processo, mediador, controlador e incentivador
da aprendizagem, estimulando a cooperação entre os alunos. A partir delas, é de
responsabilidade do professor – em consonância com o projeto de ensino da escola onde atua,
que, por sua vez, deve ser referenciado pelas diretrizes nacionais e locais, contando com o
apoio dos gestores escolares – criar condições favoráveis para que os estudantes atinjam os
objetivos destacados anteriormente.
Temos aqui mais um fator de tensão, pois as exigências desse novo papel não foram
incorporadas pelos professores e há evidências de que são poucas oportunidades que os
estudantes têm para participar de situações em que possam, nas atividades de Matemática,
comunicar suas ideias, apresentar resultados com precisão, argumentar sobre suas conjecturas
e interagir de diferentes formas com seus colegas para aprender Matemática.
Mandarino (2006) afirma, de acordo com os resultados de sua pesquisa, que os
professores são os maiores responsáveis pela grande parte do trabalho matemático
desenvolvido nas aulas e que as atividades propostas, em grande parte, têm o caráter de
exercício:
Na maioria das aulas relatadas, os estudantes participam de forma pouco consistente
ou até desinteressada. São comuns respostas insípidas para perguntas que lhes
parecem desprovidas de relevância, mas que são formuladas como condutoras da
aula. Foi observado um tipo de participação, que muitas vezes se reduz a fazer (ou
não) exercícios individualmente, fornecer oralmente (e em coro) respostas para
exercícios propostos ou escrever repostas no quadro (com ou sem o respectivo
encaminhamento da solução proposta pelo aluno). (MANDARINO, 2006, p. 186187)

Mesmo em nível internacional, “os estudos de Boero, Douek e Ferrari [...], Douek
Scali [...], Boavida [...] e Lampert [...], evidenciam que promover e incentivar a argumentação
matemática é um grande desafio para os professores” (NUNES, 2011, p. 65).
A pesquisa de Boavida (2005) confirmou que o envolvimento dos estudantes em
atividades de argumentação matemática raramente está presente nas aulas de matemática. A
autora destaca também que “há ainda muito para investigar quer sobre as suas
potencialidades, quer sobre possíveis vias de se materializarem nas práticas letivas e
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evidenciar que estas práticas colocam significativos desafios ao professor” (BOAVIDA, 2005,
p. 11).
Por outro lado, há pesquisas como as de Boavida (2005), Quaranta e Wolman (2006),
Sadovsky (2007; 2010) e Nunes (2011), por exemplo, que evidenciam a importância do
desenvolvimento da argumentação e que consideram as interações em sala de aula essenciais
para essa prática social.
Quaranta e Wolman (2006) afirmam que as interações entre pares são de
responsabilidade do professor e não podem ser consideradas como eventos naturais da vida na
aula: as discussões não podem ficar restritas às contingências de uma classe ou à
espontaneidade dos estudantes. Pelo contrário, “devem ser organizadas intencional e
sistematicamente pelo professor, a quem cabe um papel central e insubstituível no seu
desenvolvimento” (QUARANTA; WOLMAN, 2006, p. 111).
Concordamos com as ideias amparadas por tais pesquisas e defendemos, nesta
investigação, que o desenvolvimento da argumentação é um tipo de atividade intelectual que
produz, nos estudantes, novos conhecimentos matemáticos, melhora o processo de
pensamento, favorece a autoestima, prepara-os para novos desafios e contribui para a
construção de bases sólidas para uma cidadania ativa. Por isso, retomamos as ideias já
destacadas na introdução da presente investigação, sobre como Sadovsky (2007) se refere à
Matemática: como um produto cultural e social, portanto, patrimônio do ser humano. E
aponta que, justamente por esse motivo, precisa ser ensinada formalmente. Para a autora, é
“cultural, porque a cada momento suas produções são impregnadas de concepções da
sociedade da qual emergem e porque condicionam aquilo que a comunidade de matemáticos
concebe como possível e relevante”; e também “produto social, porque resulta da interação
entre pessoas que se reconhecem como membros de uma mesma comunidade” (SADOVSKY,
2007, p. 22).
O documento oficial de caráter normativo do nosso país, a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), que foi homologado em dezembro de 2017, “define um conjunto
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver
ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, p. 9). A BNCC
define as aprendizagens essenciais e promulga que, ao longo da Educação Básica, tais
aprendizagens devem “concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez
competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de
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aprendizagens e desenvolvimento” (BRASIL, 2017, p. 10). Dentre essas dez competências5
gerais, a competência 7 traz a “argumentação” como palavra-chave e evidencia que, na
mesma linha dos PCN, o desenvolvimento de competências argumentativas é essencial para a
formação do estudante, do cidadão que queremos formado ao final do processo de ensino da
Educação Básica:
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta” (BRASIL, 2017, p.11).

Do ano de 1997 até este momento, as pesquisas realizadas – não somente as que
fazem parte de nossa investigação, mas, também, boa parte da produção científica em
Educação Matemática do Brasil – foram referenciadas pelos PCN, já que a BNCC ainda está
em estudo para sua implementação pelas redes e sistemas de ensino do país6. E, como
veremos no capítulo 3, nas que foram estudadas para o presente trabalho, os pressupostos
presentes no documento (PCN), tanto sobre o papel do aluno quando o do professor, não
foram totalmente incorporados às práticas nas salas de aula, nas escolas. O mais recente
documento oficial (BNCC) mantém o propósito do desenvolvimento de competências
argumentativas como essenciais, uma vez que quatro, das oito competências específicas de
Matemática para o Ensino Fundamental, guardam relação com esse desenvolvimento. São
elas:
1. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de
produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos
para compreender e atuar no mundo. [...]
4. 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.
5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais
disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas
de conhecimento, validando estratégias e resultados. [...]
8. 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, 2017, p. 267;
destaques nossos)
5

6

“Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p.10).
As redes e sistemas de ensino têm o ano de 2018 para a revisão de seus currículos à luz da BNCC e o ano de
2019 para iniciar sua implementação – de acordo com orientações do Ministério da Educação.
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Os destaques que sugerimos nas quatro competências evidenciam os desafios que
temos pela frente como um país que precisa avançar, levando em consideração a igualdade e a
equidade na educação para formar seus estudantes como cidadãos ativos. Consideramos
fundamental refletir sobre a capacidade que os estudantes têm, desde pequenos, como
defendemos no presente trabalho, para que as práticas de sala de aula sejam tematizadas e
modificadas objetivando o alcance dos resultados esperados. As competências de “produzir
argumentos convincentes”, de “comunicar informações relevantes”, de “validar estratégias e
resultados” só serão desenvolvidas se houver oportunidades de interação entre os estudantes –
com seus pares, com o professor e com o saber. Só serão desenvolvidas se houver
intencionalidade nas propostas de atividades para esse fim, advindas tanto do professor em
cada sala de aula, bem como de toda a gestão do ensino7.
A escola, em sua função formadora, precisa construir as bases sólidas para a
formação de cidadãos ativos. Ela imprime sua concepção de cidadania e a transmite por meio
da gestão do ensino, ou seja, pela maneira como escolhe ensinar, e os estudantes vão
construindo sua formação cidadã por meio dos processos de aprendizagem. Brousseau (1991)
faz uma reflexão importante sobre o papel da Educação Matemática no âmbito cognitivo,
cultural e social com a qual compactuamos e que consideramos como um “farol”:
Não se trata somente de ensinar os rudimentos de uma técnica, nem sequer os
fundamentos de uma cultura: as matemáticas neste nível são o primeiro domínio
(espaço) – e o mais importante – em que os alunos podem aprender os rudimentos da
gestão individual e social da verdade. Aprendem nele – ou deveriam aprender nele –
não somente os fundamentos de sua atividade cognitiva, mas, também, as regras
sociais do debate e da tomada de decisões pertinentes: como convencer respeitando
o interlocutor; como deixar-se convencer contra seu desejo ou seu interesse, como
renunciar à autoridade, à sedução, à retórica, à forma, para compartilhar o que será
uma verdade comum [...] Sou daqueles que pensam que a educação matemática, e
em particular a educação matemática de que acabo de falar, é necessária para a
cultura de uma sociedade que quer ser uma democracia. O ensino da matemática não
tem o monopólio nem do pensamento racional, nem da lógica, nem de nenhuma
verdade intelectual, mas é um espaço privilegiado para o seu desenvolvimento
precoce. (BROUSSEAU, 1991, p. 19)

Nessa perspectiva, Balacheff (1982; 1987), apoiado em suas pesquisas sobre provas e
demonstrações, pressupõe que a interação social entre os estudantes pode favorecer o
processo de devolução da responsabilidade em gerir e produzir o conhecimento, tendo o
professor a responsabilidade de mediar a aprendizagem. O autor, então, propõe que esse
processo seja organizado em torno da questão da argumentação.

7

A Teoria das Situações Didáticas (TSD) é teoria que fundamenta o que, em nossa visão, consideramos ser a
base dessa concepção. E será contemplada no referencial teórico e nas análises de nossa investigação.
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Grácio (2009) afirma que as circunstâncias que envolvem o processo argumentativo
possibilitam tomá-lo como recurso para lidar interativamente em sala de aula, focalizando o
conteúdo em jogo. Também ressalta que a interação mediada pelo professor é essencial para a
compreensão do objeto em pauta, no sentido de o professor favorecer a convergência das
argumentações isoladas, dispersas e pessoais para aquelas que estejam de acordo com os
conceitos, definições e propriedades da Matemática.
Silva e Rodrigues (2016) advertem para a grande responsabilidade que o professor
tem em levar os alunos a explicar os seus conhecimentos de forma ativa e significativa –
refletindo sobre eles – especialmente nos momentos de discussão coletiva, que, segundo as
autoras, apoiadas nas ideias de Canavarro (em estudo de 2011) e de Stein (em estudo de
2008), é tão complexo e exigente.

Assim, elegemos como questão norteadora da pesquisa: uma sequência didática
que articula a resolução de problemas de estruturas aditivas e diferentes momentos de
discussão em sala de aula favorece o desenvolvimento de competências argumentativas por
estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental?

Balacheff (1987) utiliza o termo explicação como ideia primitiva das provas e
demonstrações: as explicações adquirem status de prova quando são aceitas por uma
comunidade em um determinado momento. Por se tratarem de crianças, 6 e 7 anos,
utilizaremos o termo “explicações” também para discutir questões relativas à argumentação. E
“momentos de discussão” como as organizações propostas pelos professores para o debate, a
confrontação e a institucionalização dessas ideias e explicações – que podem ocorrer em
duplas, em trios, em grupos ou coletivamente (quando envolver todos os membros da classe).
Nossa hipótese é de que os estudantes dos anos iniciais são capazes de desenvolver
competências argumentativas desde muito cedo e que essas competências favorecem a
progressão das aprendizagens em diferentes campos. Esse desenvolvimento pode possibilitar
aos estudantes: a apropriação de estratégias para solucionarem problemas; a ampliação da
linguagem necessária para expressar ideias matemáticas; o exercício de relatar, escutar e
discutir a partir de sua própria compreensão sobre os conteúdos estudados; a compreensão dos
conceitos abordados por meio da interação com os pares e do respeito às opiniões diversas.
No presente estudo, consideramos promissor fazer a análise das aprendizagens
relacionadas à resolução de problemas de estruturas aditivas, como já mencionado, porque o
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trabalho com esses conteúdos é muito presente nas salas de aula – amparados pelas
orientações curriculares oficiais – ainda que sejam baseados em diferentes concepções de
ensino e de aprendizagem.
Temos a hipótese de que nossa investigação poderá contribuir para evidenciar os
progressos que os estudantes fazem nas aprendizagens relacionadas à resolução de problemas
do campo aditivo e, dessa maneira, colaborar para algumas importantes e necessárias
reflexões sobre os processos de ensino para essa faixa etária.
Posta essa perspectiva, esse estudo procurará responder nossa questão de pesquisa
apresentada a partir do objetivo geral e dos objetivos específicos apresentados a seguir.

2.1

Objetivo geral
Nosso objetivo é investigar como uma sequência didática, que articula a resolução de

problemas de enunciado do campo aditivo com diferentes momentos de discussão em sala de
aula, contribui para que os estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental desenvolvam
competências argumentativas a partir da análise dos microargumentos, segundo o modelo
proposto por Toulmin.

2.2

Objetivos específicos
Com o objetivo de articular as reflexões sobre as condições que precisam ser

asseguradas para que os estudantes desenvolvam competências argumentativas, o intuito é
traçar, inicialmente, um panorama sobre as práticas de ensino vigentes no nosso país (como
parte dos estudos preliminares integrantes da metodologia utilizada nesta investigação), por
meio dos seguintes objetivos específicos:
▪

Identificar se um grupo de professores, participantes da pesquisa, considera que as
diferentes formas de organizar os estudantes em aula, estimulando as interações entre
eles, favorecem a progressão das aprendizagens.

▪

Identificar como são organizadas as orientações para os agrupamentos dos estudantes, que
propiciam interações e o desenvolvimento de competências argumentativas, nas
atividades relacionadas à resolução de problemas do campo aditivo constantes no livro
didático mais distribuído no Brasil.
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Por fim, a partir da investigação em uma sala de aula de 1º ano do Ensino
Fundamental e da articulação com os resultados encontrados:
▪

Identificar que condições são necessárias para que os estudantes desenvolvam
competências argumentativas em Matemática quando resolvem problemas do campo
aditivo.
Tendo tais objetivos e para responder à questão de pesquisa apresentada, elaboramos

um percurso de pesquisa, inspirados nos princípios da engenharia didática como metodologia
de pesquisa, que passa por estudos preliminares e culmina com a elaboração de uma
sequência didática contendo seis problemas de enunciado envolvendo as estruturas aditivas
para ser desenvolvida em uma classe de 1º ano do Ensino Fundamental.
Para descrever o percurso realizado, apresentamos, na próxima seção, a metodologia
utilizada no presente estudo.

2.3

Princípios da Engenharia Didática – metodologia de pesquisa
Utilizamos os princípios da engenharia didática (ED) como metodologia da presente

pesquisa. Assim, esta seção tem o objetivo de promulgar os aspectos que a compõem, bem
como os procedimentos metodológicos que nos possibilitaram realizar tanto a coleta de dados
para os estudos preliminares (revisão de literatura, estudo dos documentos oficiais, definição
do marco teórico, questionário com um grupo de professores e análise praxeológica de livro
didático), quanto a coleta de dados para as análises dos nossos estudos realizados em sala de
aula (sequência didática com 1º ano).
A escolha pela engenharia didática se justifica porque é uma metodologia
caracterizada, em primeiro lugar, “por um esquema experimental com base em ‘realizações
didáticas’ em sala de aula, isto é, na construção, realização, observação e análise de sessões de
ensino” (ALMOULOUD, 2014, p. 171).
A noção de engenharia didática surgiu nos anos 1980 como modelo de investigação
em educação, em resposta às exigências relativas às investigações educacionais. Em
particular, frente ao pedido de que suas produções fossem significativas para os processos de
ensino e de aprendizagem e, também, para satisfazer a necessidade de consolidar uma
metodologia de investigação específica para a Didática da Matemática.
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Artigue (1996) revela que a metodologia foi concebida como um trabalho didático de
modo análogo ao do engenheiro:
[...] comparável ao ofício do engenheiro que, para realizar um projeto preciso, se
apoia sobre conhecimentos científicos do seu domínio, aceita submeter-se a um
controle do tipo científico, mas, ao mesmo tempo, se encontra obrigado a trabalhar
sobre objetos muito mais complexos do que os objetivos depurados da ciência, e,
portanto a estudar uma forma prática, com todos os meios ao seu alcance, problemas
de que a ciência não quer ou ainda não é capaz de se encarregar. (ARTIGUE, 1996,
p. 193)

Segundo Almouloud (2014), o tipo de registro e os modos de validação lhe são
associados: análise a priori e análise a posteriori, caracterizam esse tipo de pesquisa como
experimental.
O processo experimental da engenharia didática se compõe de quatro fases:
– primeira fase: análises preliminares;
– segunda fase: concepção e análise a priori das situações didáticas;
– terceira fase: experimentação;
– quarta fase: análise a posteriori e validação (MACHADO, 2015, p.238).

Em nosso trabalho, a organização das fases pode ser sintetizada como descrita na
Figura 2.1.
Figura 2.1 – Organização das fases da pesquisa

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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As análises preliminares ocupam boa parte de nossa investigação, uma vez que, para
tratarmos da argumentação, é necessária a articulação com um conteúdo matemático.
Conforme justificado, os problemas de enunciado do campo aditivo são fundantes para a
aprendizagem da aritmética e se tornaram um campo fértil para as reflexões sobre o
desenvolvimento dos estudantes quando ingressam no Ensino Fundamental, com seis anos de
idade. A Teoria dos Campos Conceituais embasa o estudo e, em articulação com a Teoria das
Situações Didáticas, torna-se o marco teórico para a construção da sequência didática
utilizada na experimentação em sala de aula, juntamente com o modelo de Toulmin para
qualificar argumento.
A análise de documentos oficiais que embasam, tanto as pesquisas que compõem a
revisão da literatura como que norteiam políticas educacionais de produção de materiais
didáticos, foram importantes e nos levaram a compor um panorama nacional sobre as práticas
de um grupo de professores que atuam no 1º ano do Ensino Fundamental acerca do trabalho
com a resolução de problemas e as interações em sala de aula, ponto fundamental para o
desenvolvimento de competências argumentativas. Esse panorama nos levou à realização da
análise praxeológica do livro mais utilizado pelo grupo de professores.
Ao final desse percurso de pesquisa (primeira fase) e considerando as reflexões
advindas dessa etapa, optamos por desenvolver as fases subsequentes (segunda, terceira e
quarta) em uma única sala de aula de 1º ano, cuja proposta pedagógica da escola converge
com as propostas de nossa investigação e tem asseguradas, no seu dia a dia, ações que
favoreceram a realização do nosso experimento.

2.4

Experimentação e registros
A experimentação foi realizada pela pesquisadora e pela professora da turma no

segundo semestre de 2018. O contato inicial com a escola foi feito no ano anterior e uma
atividade foi realizada na turma da professora que seria a colaboradora na pesquisa.
Em 2018, foram realizadas entrevistas com a coordenadora pedagógica da escola e
com a professora, a fim de conhecer as características da escola, o perfil dos estudantes, bem
como o trabalho que já era realizado na área de Matemática.
A pesquisadora pôde acompanhar algumas atividades cotidianas do grupo para se
familiarizar (rodas de leitura, lanche, roda de conversa após retorno do lanche, atividades de
escrita, entre outras). A receptividade dos estudantes foi muito boa e parece comum que
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outras pessoas (‘de fora’) participem das atividades sem dificuldades. Há uma professora
auxiliar da turma (estagiária) que esteve presente quase que em todo o desenvolvimento das
atividades da pesquisa.
Foram realizadas sete sessões com duração de, aproximadamente, 1 hora cada, para o
desenvolvimento das seis atividades contidas na sequência didática. Toda a condução das
atividades foi realizada pela professora. Trata-se de uma pesquisa experimental, com
observação participativa, cujas aulas foram gravadas em vídeos. As aulas foram transcritas
para serem examinadas como parte da análise a posteriori. Essas fases da pesquisa serão
detalhadas no capítulo 6.
O próximo capítulo traz a revisão da literatura da presente pesquisa e está localizado
na primeira fase de nossa investigação, de acordo com os princípios da Engenharia Didática.
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3

REVISÃO DA LITERATURA

O objetivo deste capítulo é apresentar trabalhos que se relacionam com a prática de
argumentação nas aulas de Matemática, a partir da perspectiva do estudante que aprende –
como ele aprende a argumentar ou como desenvolve essa competência – e, também, da
perspectiva do professor que organiza as práticas em sala de aula para favorecer essa
aprendizagem. Nossa busca levou em consideração um ponto principal que permitiu demarcar
a pesquisa: interessava-nos conhecer, primeiramente, as pesquisas realizadas com os
estudantes que ingressam no Ensino Fundamental, mais especificamente no 1º ano do Ensino
Fundamental.
A Lei 10.172, de 2001, estabelecida no Plano Nacional de Educação, “amplia para
nove anos a duração do Ensino Fundamental obrigatório com início aos seis anos de idade, à
medida que for sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 anos” (BRASIL, 2004).
De acordo com o Relatório do Programa Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos, no
ano de 2004, alguns sistemas de ensino já tinham conseguido cumprir essa meta, mas foi em
2005 que a grande maioria conseguiu instituí-lo. Assim, nossa busca por trabalhos considerou
o ano de 2005 como marco inicial. No entanto, encontramos no Banco de Teses e
Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
apenas uma publicação que trazia o tema da argumentação no 1º ano do Ensino Fundamental
– que, mesmo não sendo uma pesquisa da área da Educação ou da Educação Matemática, mas
da área da Psicologia Cognitiva, consideramos importante para a nossa investigação. Na
Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) e na Biblioteca Brasileira Digital de
Teses e Dissertações (BDTD), não encontramos publicações com essas especificações. Foi
necessário organizarmos buscas separadas nas Bibliotecas Digitais e Bancos de Teses e
Dissertações de diversas instituições: Pontifícia Universidade Católica de SP (PUC-SP),
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
(UNESP), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a partir das palavras-chave “1º
ano do Ensino Fundamental”, “argumentação”, “explicações matemáticas”, “interações em
matemática” utilizando, quando possível, um filtro para “Ensino Fundamental” e “Educação
Matemática”. Como definimos que o objeto matemático a ser investigado seria os problemas
do campo aditivo, também realizamos buscas considerando “resolução de problemas” e
“campo aditivo”.
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A complexidade dessa etapa deu-se pela pouca quantidade de pesquisas voltadas para
as temáticas aqui discutidas atreladas ao 1º ano do Ensino Fundamental e, em nossa hipótese,
porque decidimos investigar este ano escolar que ainda é pouco estudado nas pesquisas
vinculadas à Educação Matemática. Por esse motivo, optamos por selecionar os trabalhos
mais relevantes para o nosso contexto, objetivo e questão de pesquisa, mesmo que boa parte
deles não contemplassem diretamente a entrada dos estudantes no Ensino Fundamental.
A Tabela 3.1 indica: as Bibliotecas Digitais e Bancos de Teses e Dissertações
consultados; a quantidade de trabalhos encontrados (E) a partir de cada palavra-chave ou filtro
utilizado – os quais foram excluídos ou selecionados pela leitura dos títulos ou resumos; a
quantidade de trabalhos relacionados (R), pois encontramos neles algumas relações com
nosso interesse de pesquisa (argumentação em Matemática mesmo que não com estudantes
dos anos iniciais; resolução de problemas, campo aditivo ou práticas de professores nos anos
iniciais) – os quais foram estudados; e a quantidade de trabalhos selecionados (S) para
compor a nossa revisão da literatura.
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Tabela 3.1 – Bibliotecas e bancos de pesquisa consultados, quantidades de trabalhos encontrados (E), relacionados (R) e selecionados (S)
Bibliotecas digitais e bancos de teses e dissertações consultados
CAPES

BDTD

UNESP

USP

PUC TEDE

UFPA

UNICAMP

UFPE

Palavra chave ou filtro utilizados

E

R

S

E

R

S

E

R

S

E

R

S

E

R

S

E

R

S

E

R

S

E

R

S

Argumentação

4644

2

1

478

5

-

79

1

-

-

-

-

178

3

1

-

-

-

24

1

-

3

-

-

Explicações matemáticas

6205

3

1

-

-

-

-

-

-

754

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Interação em Matemática

7482

2

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

18

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1º ano do EF

-

-

-

3

-

-

108

-

-

-

-

-

-

186

7

-

-

-

-

-

-

Resolução de problemas

-

-

-

125

3

1

10

-

-

-

-

-

304

2

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

Campo aditivo

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

-

-

53

1

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
E: trabalhos encontrados; R: trabalhos relacionados; S: trabalhos selecionados.
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A partir desses estudos e proximidade com o tema da argumentação, incorporamos,
em nossa revisão da literatura os trabalhos de fora do Brasil: Boavida, 2005 e Pedemonte,
2002. Sendo esse último o único publicado antes de 2005, de acordo com os critérios de busca
estabelecidos.
Organizamos, no Quadro 3.1, os trabalhos selecionados para a revisão de literatura
de nossa pesquisa.
Quadro 3.1 – Trabalhos selecionados
Tipo

Autor

Título

Ano

Instituição

Tese de
Doutorado

José Messildo
Viana Nunes

A prática da argumentação como método
de ensino: o caso dos conceitos de área e
perímetro de figuras planas

2011

Pontifícia
Universidade Católica
de São Paulo

Tese de
Doutorado

Bettina
Pedemonte

Etude didactique et cognitive des rapports
de l’argumentation et de la démonstration
dans l’apprentissage des mathématiques

2002

Université Joseph
Fourrier - Grenoble I,
Université de Genova

Tese de
Doutorado

Ana Maria
Roque Boavida

A argumentação em Matemática:
investigando o trabalho de duas
professoras em contexto de colaboração.

2005

Faculdade de Ciências,
Universidade de
Lisboa

Dissertação
de Mestrado

Jéssica
Laranjeira
Guerreiro de
Castro

Competências argumentativas no primeiro
ano do Ensino Fundamental

2015

Universidade Federal
de Pernambuco

Tese de
Doutorado

Mônica
Cerbella Freire
Mandarino

Concepções de ensino da Matemática
elementar que emergem da prática
docente

2006

Pontifícia
Universidade Católica
do Rio de Janeiro

Dissertação
de Mestrado

Andreia
Almeida dos
Santos

Estratégias de cálculo utilizadas por
alunos dos primeiros anos de escolaridade
para resolver problemas e suas relações
com as práticas de ensino

2013

Universidade Federal
do Estado do Rio de
Janeiro

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

3.1

Teses e dissertações
Organizamos as próximas seções a partir da divisão dos trabalhos estudados tendo

em vista seus objetos e sujeitos de pesquisa. Primeiro, aqueles que tratam da argumentação e
do papel do professor para o desenvolvimento dessas competências: Nunes (2011),
Pedemonte (2002), Boavida (2005) e Castro (2015). Depois, aqueles relacionados às práticas
docentes: Mandarino (2006) e Santos (2013), essa última tratando, também, dos problemas do
campo aditivo.
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3.1.1

Argumentação e o papel do professor no desenvolvimento de competências
argumentativas
Em sua tese de doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC–

SP, Nunes (2011) se propôs a defender a argumentação como método de ensino. Tendo como
norteadora a questão de pesquisa “Em que medida a prática da argumentação pode se
apresentar como método que favoreça a compreensão de conceitos em Matemática, tomando
como referência o caso da área e perímetro de figuras planas?”; o autor investigou os
processos de ensino e de aprendizagem a partir da utilização dessa prática com alunos dos
anos iniciais do Ensino Fundamental. O objetivo da investigação era favorecer a compreensão
de conceitos – área e perímetro de figuras planas – estudados nas aulas de Matemática.
Como metodologia para o desenvolvimento dessa pesquisa, Nunes utilizou os
pressupostos metodológicos da Engenharia Didática, tipo de pesquisa qualitativa.
O estudo realizado sobre a argumentação, desvendou tanto uma prática pouco
utilizada nas aulas de Matemática como uma diversidade de concepções acerca desse
conceito. O autor admitiu, assim como Grácio (2009), que a prática da argumentação, a partir
das interações entre os alunos e da mediação do professor, favorece a aquisição de
competências argumentativas. E é em consonância com esses preceitos que também
admitimos, em nossa pesquisa, a mesma concepção.
Os pressupostos teóricos de Toulmin (2006) foram adotados para analisar a validade
de argumentações, pois esse autor propõe um modelo estrutural, que pode ser utilizado em
qualquer campo, composto por dados, conclusão e justificativas, garantias, qualificadores
modais, refutação e apoio. Esse teórico também afirma que o processo argumentativo é
composto por duas partes – uma anatômica e outra fisiológica.
O objetivo do pesquisador foi evidenciar a organização de um processo capaz de
favorecer ao aluno a aquisição de uma competência argumentativa que vai além da construção
de conhecimentos matemáticos, mas que também pode servir para as exigências do convívio
em sociedade (NUNES, 2011). Concordamos com Nunes sobre a constituição da competência
argumentativa e também utilizaremos o modelo estrutural de Toulmin como referência para as
análises realizadas em nossa investigação.
O autor definiu atrelar a argumentação aos conceitos relacionados à Geometria.
Esses estudos, aliados aos da argumentação, levaram Nunes a desenvolver a pesquisa em duas
instituições argumentativas: a sala de aula e o laboratório de informática. No laboratório de
informática, o software de Geometria Dinâmica Geogebra foi o recurso utilizado e favoreceu
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a participação dos alunos, motivando-os e permitindo que fossem realizadas argumentações
simultâneas às ações.
A investigação foi realizada com seis alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de
uma escola municipal localizada na periferia de Belém do Pará, no ano de 2010. Foi elaborada
uma sequência didática contendo dez atividades que foram aplicadas em diferentes sessões.
Ao final das discussões, as atividades requeriam uma parte escrita que sintetizava as
argumentações utilizadas.
Os debates gerados pelas atividades propostas e pela organização dos alunos para a
realização das atividades viabilizaram a comunicação de ideias em sala de aula. Nunes
concluiu que o método colocado em prática possibilitou a compreensão dos conceitos de área
e perímetro de figuras planas, confirmando, assim, a hipótese inicial que o levou à
investigação. A prática da argumentação foi um caminho diferenciado que conduziu os alunos
a essa compreensão (NUNES, 2011). Desde a década de 1980, há pesquisas investigando essa
temática. As pesquisas mais difundidas que usaram o processo argumentativo como método
não apresentaram reflexões a propósito de quais os caminhos que podem ser tomados para
implementar esse processo em sala de aula (NUNES, 2011). Então, o autor avançou nesse
delineamento ao propor que o processo argumentativo pode ser desenvolvido a partir,
basicamente, de três fases: a primeira que é a experiência de referência; a segunda que deve
evidenciar a qualidade das comunicações e deve permitir identificar a natureza dos
argumentos e do raciocínio utilizados pelos alunos; e a terceira fase que representa a
culminância do processo que deve ser levado a um veredicto que valida ou refuta o argumento
(NUNES, 2011).
A relevância da pesquisa de Nunes para a nossa investigação reside no fato de ter
sido desenvolvida com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A convergência de
concepções se dá, entre outros pontos, pelo fato de consideramos que os estudantes são
capazes de desenvolver a argumentação nas aulas de Matemática ainda quando pequenos,
desde que certas condições de ensino sejam asseguradas. Por isso, decidimos ter como
sujeitos os estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental (6 e 7 anos), antecipando, ainda mais,
uma investigação que corrobore com os resultados encontrados por Nunes acerca das
competências demonstradas pelos estudantes do 5º ano (9 e 10 anos).
A tese defendida por Pedemonte (2002), pela Université Joseph Fourrier - Grenoble
I, e pela Université de Genova, buscou responder à seguinte questão: Existe continuidade ou
distância cognitiva entre argumentação e demonstração? Com o objetivo de propor um
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modelo metodológico para responder tal questão, a autora partiu de um estudo sobre as teorias
linguísticas contemporâneas. Essas teorias embasam as pesquisas cujo objetivo é relacionar
argumentação, prova e demonstração em Matemática, com o foco nas características
funcionais e estruturais da argumentação. Seus experimentos foram realizados com alunos do
niveau du lycé – o segundo ciclo de estudos secundários do sistema educacional francês, que
corresponde ao Ensino Médio no Brasil – e apresentam análises de alguns aspectos estruturais
que relacionam a argumentação e a prova em Geometria.
A autora conclui, a partir de suas análises, que há tanto continuidade quanto rupturas
entre argumentação e a prova matemática e afirma que o modelo de Toulmin, que embasa seu
modelo metodológico, é uma ferramenta importante para essas análises.
Temos ciência da distância que há entre os estudos dessa autora e a nossa intenção
em tratar da argumentação no presente trabalho, não só pelos sujeitos de nossas pesquisas
serem de segmentos diferentes, logo, com habilidades diferentes, como também pelo
aprofundamento e a amplitude da investigação que foram dados ao tema pela autora. Mas foi
esse aprofundamento que nos permitiu compreender a caracterização do “argumento em
Matemática”, o que nos parece ser diferente de outras pesquisas estudadas no processo de
revisão da literatura existentes até o momento.
Caracterizamos argumentação matemática e demonstração, explicando suas
características funcionais e características estruturais. As características funcionais
determinam o propósito da argumentação, sua utilidade, seu papel dentro de um
discurso. As características estruturais permitem identificar uma argumentação e
definir sua estrutura. (PEDEMONTE, 2002, p. 291)

E ainda:
Argumentação em matemática sempre tem um propósito, um objetivo que determina
sua orientação. À medida que a argumentação é construída, os conteúdos mudam, as
ideias tomam forma, os valores epistêmicos mudam; uma "direção" toma forma que
determina a funcionalidade da argumentação. Argumentação em matemática deve
ser justificativa. (PEDEMONTE, 2002, p. 291)

Assim, podemos evidenciar que o desenvolvimento da prática da argumentação, já
com estudantes pequenos dos anos iniciais, pode favorecer a compreensão de conceitos em
matemática. O uso do modelo de Toulmin em sua investigação certamente cria grande
conexão entre as nossas pesquisas.
Já a tese de Boavida (2005), defendida na Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, Departamento de Educação, em Portugal, traz contribuições para a nossa investigação
no que se refere ao trabalho dos professores com o tema da argumentação, além do estudo
teórico sobre o tema. Faz parte de nossos objetivos investigar alguns aspectos do trabalho dos
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professores com o desenvolvimento da argumentação em Matemática, a importância do seu
papel na proposição de atividades que propiciem o desenvolvimento da argumentação, as
organizações sociais em sala aula (diferentes formas de organizar os alunos: em duplas, em
trios, em grupos ou coletivamente) que favorecem esse desenvolvimento e as exigências de
articulação nos momentos de discussão coletiva.
A autora orientou seus estudos a partir de dois objetivos: “(a) descrever e analisar o
trabalho de duas professoras orientado para o envolvimento dos seus alunos em atividades de
argumentação matemática e (b) compreender potencialidades e problemas emergentes do
desenvolvimento de um projeto de investigação colaborativa centrado na reflexão sobre as
práticas dessas professoras” (BOAVIDA, 2005, p. 37). E, decorrentes desses objetivos,
estabeleceu duas grandes questões. A primeira delas relativa às práticas das professoras para
envolver os alunos em atividades com argumentação matemática (e dessa questão ainda
derivavam outras). E a segunda relativa à experiência de participação das professoras no
projeto (também seguida de mais questões derivadas).
Conforme o título de sua tese, “A argumentação em Matemática: Investigando o
trabalho de duas professoras em contexto de colaboração”, Boavida (2005) denominou de
“grupo de pesquisa” sua união a duas professoras que atuavam no 3º ciclo, lecionando para
turmas do 8º ano, quando se iniciou o projeto, em escolas situadas perto de Lisboa. A
metodologia utilizada foi a investigação interpretativa, por meio de uma abordagem
colaborativa, tendo como modalidade o estudo de caso – que considerava, nesse contexto, três
casos: dois deles referentes a cada uma das professoras e outro referente ao grupo de pesquisa.
A autora assinala que foi “um projeto de investigação colaborativa com professores centrado
na argumentação na aula de Matemática, em que a reflexão sobre suas práticas teve um lugar
de destaque” (BOAVIDA, 2005, p. 892). O projeto teve a duração de dois anos e foi dividido
em duas fases que contemplaram várias etapas entrelaçadas por reflexão e ação.
Alguns dos resultados apresentados na pesquisa8 indicam que o projeto permitiu às
professoras o maior investimento em processos matemáticos via ampliação de objetivos e
abertura de tarefas. Esse investimento agrega uma atenção mais sistemática e persistente
dedicada à preparação de condições favoráveis ao desenvolvimento dos alunos em atividades
de formulação, avaliação e provas de conjecturas. Também permitiu uma preparação mais
cuidadosa da aula, levando em consideração o que ocorreu nas aulas anteriores e preservando
a flexibilidade necessária. Ampliou-se a valorização das interações entre os estudantes, o que
² Destacamos aqueles que mais se relacionam com a nossa investigação.
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fez com que o papel das professoras como interlocutoras privilegiadas em sala fosse, aos
poucos, substituído. E esse fator levou à ampliação de possíveis estratégias para fazer surgir e
apoiar as interações entre os estudantes, assim como à reflexão sobre como equilibrar o
trabalho matemático com a gestão dessas relações. Ficou claro, na pesquisa, que as
oportunidades de fazer gerar argumentação são originadas nas interações.
Segundo a autora, o projeto de investigação colaborativa também permitiu evidenciar
que um bom conhecimento do currículo, de conexões entre os temas matemáticos nele
incluídos, o investimento nos planejamentos cuidadosos das aulas e a cuidadosa seleção das
tarefas podem dotar os professores de recursos que, “em situação, permitam-lhes improvisar o
melhor modo de agir para favorecer e apoiar o envolvimento dos alunos em argumentação
matemática” (BOAVIDA, 2005, p. 898). Concordamos com a autora e acreditamos que o
mesmo pode ocorrer com professores dos anos iniciais. Por esse motivo, o trabalho de
Boavida tornou-se uma referência importante em nossa pesquisa. Seu objetivo não era
analisar as aprendizagens dos estudantes como é o nosso caso e, sim, as práticas das
professoras. Contudo, encontramos diversas contribuições para nossas reflexões quando
procuramos relacionar as condições de ensino, que precisam ser asseguradas para que os
estudantes desenvolvam a argumentação em Matemática, com práticas difundidas já desde os
anos iniciais e que pudemos analisar em nossos estudos.
A dissertação de Castro (2015), “Competências Argumentativas no Primeiro Ano do
Ensino Fundamental”, defendida pelo Centro de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Pernambuco, no Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Cognitiva, tornou-se relevante para o nosso estudo porque foi a única pesquisa encontrada, até
o momento em que o encerramos, que se aproximou dele em quatro pontos: (1) o
desenvolvimento da argumentação em estudantes pequenos, (2) especificamente do 1º ano do
Ensino Fundamental, (3) em atividades de Matemática (apesar de não ser a única área
investigada em seu trabalho) e (4) o papel do professor como mediador para esse
desenvolvimento. Apesar de conter esses quatro pontos de conexão, por não estar na área da
Educação e nem da Educação Matemática, as referências teóricas nem sempre são as mesmas
de nosso quadro. Não consideramos que esse seja um fator problemático, pelo contrário,
conseguimos ampliar a visão sobre os estudos que se interessam pelo tema da argumentação.
O estudo de Castro (2015) objetivou explorar as possibilidades do uso de
argumentação no início do Ensino Fundamental, especificamente no 1º ano, e relacionar a sua
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utilização a serviço dos conteúdos curriculares, por meio de situações-problema, enfatizando a
mediação docente como facilitadora da argumentação em sala de aula.
A pesquisa, de caráter qualitativo e considerada pesquisa de intervenção, foi
realizada em uma escola particular de Recife, durante dois meses, com os alunos de uma
turma de 1º ano e a professora polivalente. De acordo com a autora, essa docente tinha, na
ocasião em que a pesquisa foi realizada, 30 anos de experiência no magistério, sendo 15 anos
no trabalho com o 1º ano, e nunca tinha tido contato com estudos sobre argumentação e sua
aplicabilidade em sala de aula.
Todas as atividades foram conduzidas pela professora a partir de um “treinamento”
(sic), realizado pela pesquisadora, em que um procedimento semiestruturado foi apresentado
para que a negociação dos pontos de vista fosse feita com “o objetivo de promover um
ambiente onde as crianças conseguissem desenvolver, de forma gradativa, movimentos
argumentativos que demarcassem um funcionamento cognitivo-discursivo” (CASTRO, 2015,
p. 32). Depois da realização das cinco primeiras atividades, um novo “treinamento” (sic) foi
realizado, “uma vez que a docente se mostrou insegura nos primeiros momentos da pesquisa e
apresentou dificuldades em: identificar opiniões opostas, estimular a exposição de
justificativas por parte dos alunos e permitir que os alunos argumentassem sozinhos”
(CASTRO, 2015, p. 33).
Das 10 atividades-intervenção que faziam parte da pesquisa, apenas duas eram da
área de Matemática e, de acordo com as referências teóricas que dão suporte à nossa pesquisa,
são consideradas do campo aditivo. A autora se referia a elas como atividades de adição e
subtração, como apresentadas no Quadro 3.2.
Quadro 3.2 – Situações-problema de Matemática aplicadas na pesquisa de Castro (2015) com o 1º ano
Atividade 5
Margaridas e rosas coloridas

Há quantas margaridas neste cesto? E quantas rosas? Temos mais flores ou
mais rosas?
Na sala de aula havia um cesto com 2 rosas vermelhas, 2 rosas brancas, 2
rosas amarelas e 1 margarida.

Atividade 10
Marcos e as figurinhas

Marcos comprou 10 figurinhas, mas ontem colou 4 figurinhas em seu
álbum. Quantas figurinhas Marcos tem agora?
Na sala de aula foi mostrado, pela professora, um álbum com 10 figurinhas.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Foram realizados dois tipos de análises: das argumentações pelas crianças em cada
situação-problema e das ações de mediação da professora.
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Como resultados gerais, baseados nas dez situações-problema e não somente nas de
Matemática, a autora concluiu que foi fundamental o “treinamento” (sic) com a docente para
o trabalho de implementação de um ambiente argumentativo em sala de aula e, ainda, aponta
que é necessário um cuidado do pesquisador com “limitações na atuação docente” (CASTRO,
2015, p. 88). Nesse ponto, concordamos com a autora no que se refere ao que ela considerou
como fundamental e que denomina de treinamento, porém, discordamos não somente do
termo treinamento, mas, também, na possível interpretação que ele pode gerar sobre o
profissional que é o professor. Entendemos a prática de ensinar como complexa,
especialmente se almejarmos que sejam incorporadas ações também complexas nas aulas
como “orquestrar9”, nos termos de Boavida (2005) e Trouche (2009), situações de interação
entre os alunos que podem gerar o desenvolvimento de competências argumentativas e
aprendizagens. Assim, somente treinamentos não serão suficientes para resolver problemas
relacionados às práticas de ensino que necessitam, na realidade, de um sólido investimento na
formação inicial e continuada dos professores do nosso país.
A autora também concluiu que o trabalho com argumentação atrelado aos conteúdos
curriculares pode favorecer a aprendizagem dos conteúdos por parte dos alunos, bem como o
desenvolvimento de competências argumentativas. Concordamos com a autora e conseguimos
estabelecer certas relações entre os resultados desta e das demais pesquisas selecionadas para
essa revisão bibliográfica, pois, em todas elas, é consonante as boas possiblidades de
aprendizagens dos estudantes de todas as idades investigadas para o desenvolvimento de
competências argumentativas.
As pesquisas apresentadas nesta primeira seção nos permitiram construir um quadro
de referência sobre o desenvolvimento das competências argumentativas. Os estudos dos
trabalhos com estudantes de outras idades (estudantes mais velhos: 5º ano, 7º ano, Ensino
Médio) contribuem para as nossas reflexões sobre a possibilidade e a pertinência do
investimento para o desenvolvimento dessas competências desde os anos iniciais da
escolaridade, quando os estudantes ainda são pequenos. Os trabalhos estudados corroboram
com nossas hipóteses de que é possível e necessário o investimento num ensino que
9

Apoiamo-nos em Boavida (2005) e Trouche (2009) e definimos uma orquestração como sendo a organização
sistemática dos elementos disponíveis no milieu para a implementação de uma determinada atividade
matemática. Uma atividade matemática pode passar por várias fases: descoberta do problema, pesquisa
individual, trabalho em grupo, agrupamento, retorno reflexivo sobre a atividade... Definir uma orquestração
implica pensar em várias configurações e diferentes modos de operação, ajustados a essas diferentes fases.
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possibilite esse desenvolvimento. Tais pesquisas também evidenciam o importante papel do
professor para que o desenvolvimento das competências argumentativas seja assegurado nas
aulas. Nas duas próximas seções, serão apresentadas pesquisas que focalizaram a prática
docente e que nos deram mais elementos para compor nossas análises sobre o importante
papel do professor.
3.1.2

Prática docente
Nesta seção, apresentamos a tese de Mandarino (2006) que, diferentemente dos

trabalhos expostos anteriormente, tratou de investigar as concepções dos professores que
emergem a partir de suas práticas. Como já descrito, Boavida (2005) também considerou as
concepções das duas professoras de seu “grupo de pesquisa”, mas esse não era o foco central,
uma vez que a investigação era colaborativa e o cerne do trabalho era a reflexão conjunta
sobre as práticas ligadas à argumentação em sala de aula. E Castro (2015) fez uma proposta
de intervenção em que já apresentou as atividades-intervenção que deveriam ser utilizadas nas
aulas, além de ter realizado um “treinamento” (sic) com a professora para a sua investigação.
A pesquisa de Mandarino está em outra categoria, pois seu objetivo era identificar
diferenças e semelhanças nas práticas didáticas adotadas, nas concepções de Matemática e de
ensino de Matemática, de um número representativo de professores dos anos iniciais do
Ensino Fundamental da cidade do Rio de Janeiro. Não era seu objetivo interferir ou modificar
as práticas e relações cotidianas que se estabelecem na sala de aula, mas, sim, obter um
conjunto de dados que fosse representativo, abrangente e diverso. Por meio de uma pesquisa
de abordagem qualitativa, que envolveu técnicas (observação e entrevistas) de caráter
etnográfico, a pesquisadora conseguiu obter 116 relatórios a partir da observação de 424 aulas
de Matemática, de 115 professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental – sendo esses
professores de 46 escolas públicas e de 70 escolas particulares. As observações foram
realizadas por licenciandos em Pedagógica, em uma das disciplinas pela qual a pesquisadora
era responsável como professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Os licenciandos elaboravam um relatório a partir de um roteiro de observação e,
sempre que possível, anexavam cópias das atividades observadas, cópias dos cadernos dos
alunos e até fotos.
A pesquisa realizada e os materiais coletados, juntamente com as análises e as
reflexões teóricas, permitiram que Mandarino respondesse às suas questões de pesquisa, bem
como incorporasse outras no decorrer do trabalho que realizou. Foi possível estudar e
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documentar: as práticas declaradas e também as não declaradas, mas efetivadas pelos
docentes observados; os usos dos livros didáticos adotados e de outros materiais utilizados nas
aulas; o contrato didático nas salas de aula e os efeitos provocados por ele; a autoestima e a
valorização profissional; as estruturas das aulas de Matemática – que efetivou a construção de
um modelo típico de aula pela autora – ponto essencial de sua pesquisa; a Matemática que é
vivida nas salas de aula observadas – a partir da análise da seleção e da natureza dos
conteúdos, bem como do papel dos estudantes. E, finalmente, as concepções dos professores
sobre a Matemática, o ensino da Matemática, sobre sua profissão e os efeitos no ensino.
Das 116 turmas observadas, 4 eram Classes de Alfabetização10, com alunos de 6
anos, como eram chamadas no município. E diferentemente de uma das hipóteses que a
pesquisadora tinha quando iniciou a investigação, de que haveria diferenças nas práticas dos
professores dos diferentes anos, especialmente daqueles que atuam nos primeiros anos do
Ensino Fundamental, o que se confirmou é que tais diferenças existem, mas não são tão
significativas quanto se supunham. Esse dado se vinculou aos nossos interesses de pesquisa
por acreditarmos que as diferenças de práticas – especialmente quando se trata do
desenvolvimento de competências argumentativas em Matemática – não são tão distantes
entre os anos da escolaridade, as pesquisas de Nunes (2011) com 5º ano, de Castro (2015)
com 1º ano, e de Santos (2013) com 2º e 3º anos (que descreveremos a seguir), comprovam
isso. Além desse dado, também consideramos que, mesmo tendo passado alguns anos da
realização da pesquisa de Mandarino e de ter havido avanços em alguns aspectos das políticas
de formação de professores em nosso país, o quadro geral ainda não é muito diferente daquele
que foi identificado por ela em 2006.
Como resultado, a autora conclui que há uma estrutura típica das aulas. E que, dentro
dessa estrutura, os alunos trabalham, quase que na totalidade do tempo, sozinhos. A
organização das carteiras em forma de fileiras é a mais utilizada pelos professores estudados e
poucas turmas eram organizadas em duplas. A autora aponta que mesmo quando os alunos
estavam organizados em duplas, na grande maioria das aulas observadas, eles trabalhavam
individualmente. Esse fato também ocorria quando eles eram organizados em grupos.
Dentre outras conclusões a que a autora chegou, elencamos algumas que guardam
certas conexões com a nossa investigação e que serão retomadas em outras seções – os
momentos coletivos ficam, na grande maioria das aulas observadas, a cargo do professor e se
resumem às correções na lousa. Em alguns casos, os alunos são convidados a registrar suas
10

Segundo a autora, no Rio de Janeiro, o Ensino Fundamental de 9 anos está consolidado desde a década de
1970.
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resoluções, mas não são geradas discussões entre eles. Há uma diferença muito grande na
quantidade de conteúdos abordados em relação aos blocos de conteúdos a que pertencem,
evidenciando a ênfase em um do bloco Números e Operações. Diferentes concepções de
Matemática convivem nas salas de aula e parecem caracterizar apenas a Matemática escolar.
Os conteúdos são apresentados parte a parte, de forma superficial e fragmentada e há a
“crença de que se aprende prestando atenção, repetindo exemplos, fazendo muitos exercícios
que começam sempre pelos mais simples e de aplicação imediata” (MANDARINO, 2006, p.
229).
3.1.3

Problemas do campo aditivo
Santos (2013), na pesquisa que realizou pela Universidade Federal do Estado do Rio

de Janeiro, UNIRIO, propôs-se a investigar as aprendizagens das operações matemáticas e a
resolução de problemas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A autora pesquisou as
estratégias utilizadas pelos estudantes para resolver quatro problemas de estrutura aditiva,
cujos cálculos envolviam reagrupamento. O nosso interesse em atrelar as contribuições de tal
investigação aos nossos estudos também se refere ao fato de que Santos procurou estabelecer
a relação entre as aprendizagens desses problemas de estrutura aditiva, de acordo com a
Teoria dos Campos Conceituais (VERGNAUD, 1996a; 2014), com as práticas pedagógicas
vinculadas a elas. Ou seja, além de analisar as resoluções dos alunos, foi feita a análise
concomitante das práticas pedagógicas vivenciadas por eles, possibilitando, dessa maneira,
estabelecer relações entre a aprendizagem (a forma como resolveram) e o ensino (o que e
como foram ensinados conteúdos relacionados à resolução de problemas do campo aditivo).
A investigação foi realizada com alunos de três turmas, duas de 2º ano e uma do 3º
ano, em três escolas com realidades e propostas pedagógicas bem distintas (SANTOS, 2013),
localizadas no estado do Rio de Janeiro. Como parte da metodologia dessa pesquisa de caráter
qualitativo, a autora contou com diferentes instrumentos e estratégias para seus estudos e
encaminhamentos nas três escolas: análise do planejamento curricular de Matemática do ano
em que a pesquisa foi realizada; entrevistas com a coordenadora ou orientadora pedagógica da
escola e, também, com a professora da turma; observação de duas aulas envolvendo a
resolução de problemas antes da realização da proposta de investigação; propostas de quatro
problemas do campo aditivo aos alunos, em que foram solicitados registros escritos e a
explicação oral sobre as estratégias que utilizaram para compor as análises dessas resoluções.

55

Santos (2013) descreve que uma das turmas (2º ano) já havia aprendido o algoritmo
convencional para realizar adição e subtração sem reagrupamento e que não havia aprendido
outro procedimento para realizar cálculos (Escola A); a segunda turma (3º ano) havia
aprendido o algoritmo convencional da adição e subtração com reagrupamento (Escola B)
como única forma de cálculo; e a terceira turma (2º ano) havia aprendido a calcular
recorrendo à decomposição numérica e à contagem, porém não sabia utilizar os algoritmos
convencionais da adição e subtração (Escola C).
As análises das produções dos alunos e as entrevistas realizadas com eles
evidenciaram que: aqueles alunos da Escola B, que aprenderam a calcular utilizando o
algoritmo convencional, tentaram utilizá-lo. Houve poucos casos em que o procedimento de
contagem foi utilizado, mas sempre com registros verticais da operação, sem registros do
aluno sobre como havia pensado para calcular. Somente durante as entrevistas é que foi
possível entender as intenções de utilização dos procedimentos. Os alunos da Escola A, que
haviam aprendido somente os algoritmos convencionais da adição e da subtração, diante do
desafio proposto que demandava reagrupamentos, tentaram, em sua maioria, adaptar o que
sabiam para buscar resolver e não obtiveram sucesso. Já os alunos da Escola C, que haviam
aprendido a calcular utilizando como recurso a estrutura do SND, recorreram a
decomposições diversas, dependendo do nível de compreensão de cada um sobre contagem e
sobre o SND. Eles apresentaram estratégias pessoais para as resoluções, pois essas
evidenciaram o uso de diferentes formas de calcular mentalmente, o uso de cálculos
intermediários variados, de diferentes formas de reagrupamento das quantidades, de modo que
facilitasse a operação (SANTOS, 2013).
Esses resultados se associam às hipóteses que temos tanto em relação à falta de
pesquisas sobre argumentação nos anos iniciais do Ensino Fundamental quanto às práticas
pedagógicas que possibilitam o seu desenvolvimento, pois: como os alunos serão provocados
a argumentar, discutir, debater, se há apenas uma forma de resolução a ser utilizada? Se são
ensinados que existe uma única forma de resolver? O nosso interesse pelo trabalho de Santos
para compor nossas reflexões tem relação com a possibilidade que a autora teve de participar
das aulas de Matemática nas turmas, observando como elas são realizadas de fato.
Santos (2013) afirma que há uma forte conexão entre as práticas de ensino
vivenciadas por esses alunos e as estratégias utilizadas por eles na resolução dos problemas
aditivos de sua pesquisa. E relata:
As estratégias que usaram foram exatamente as que foram observadas nas aulas:
alunos que seguiam etapas para resolver (sentença matemática, algoritmo
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organizado no QVL11 e resposta); alunos que faziam somente o algoritmo; alunos
que calculavam de formas variadas, usando a decomposição, contagem e setas para
indicar os reagrupamentos realizados. O contrato didático vigente com a professora
foi mantido em todas as turmas, mesmo após minha tentativa de estabelecer um
contrato em que a resolução poderia ser realizada como quisessem, sem um padrão
estabelecido. Crianças que estavam acostumadas a seguir etapas para resolver os
problemas a reproduziram nas resoluções dos problemas propostos na pesquisa;
alunos que só haviam aprendido o algoritmo convencional o aplicaram ou tentaram e
poucos ousaram outras formas de resolução; crianças que estavam habituadas a
conhecer vários modos de resolução arriscaram e produziram registros
diferenciados. (SANTOS, 2013, p. 156-157)

Nas considerações sobre os resultados de sua pesquisa, Santos (2013) elenca algumas
práticas de ensino que considera como importantes, por todos os estudos e análises que
realizou, para o trabalho com as operações e com a resolução de problemas. Concordamos
com a autora em todos os itens de sua listagem e, dentre eles, destacamos um que apoia a
nossa investigação sobre o desenvolvimento da argumentação e que, segundo Santos (2013),
somente acontecia em uma das escolas de sua investigação – justamente aquela que obteve os
melhores resultados de acertos: “socialização entre os alunos de diferentes estratégias
utilizadas visando a ampliação das possibilidades de resolução conhecidas pela turma”
(SANTOS, 2013, p. 160). E acrescentamos que, para além da ampliação das possibilidades de
resolução apontadas por essa autora, assim como Nunes (2011) e Castro (2015), consideramos
essencial dar atenção ao desenvolvimento das comunicações de ideias dos estudantes dos anos
iniciais, pois acreditamos que, desde cedo, devemos inseri-los nessa prática.
As pesquisas selecionadas para a revisão bibliográfica são relevantes para a nossa
investigação, uma vez que contribuem para reflexões sobre como se dá o ensino das
competências argumentativas ao longo da escolaridade e como se dá o desenvolvimento
dessas competências – neste estudo, circunscritas na área da Matemática. Elas colaboraram
tanto para a construção das reflexões que serão apresentadas em todos os capítulos, uma vez
que fizeram parte dos primeiros estudos realizados, quanto das reflexões que poderão ser
feitas a partir da conclusão do nosso trabalho. Foi possível identificar que o tema da
argumentação é relevante porque, em todos os estudos selecionados, os resultados apontam
em duas direções: (1) pesquisas que documentaram os avanços nas aprendizagens dos
estudantes quando há intencionalidade no ensino da argumentação (ligado a diferentes
conteúdos matemáticos), e, nesses casos, as reflexões sobre as possiblidades de incorporação
desde os anos iniciais se faz necessária – como é o caso do nosso trabalho; (2) e pesquisas que

11

Quadro de valor e lugar (QVL): consiste no desenho das ordens (centenas, dezenas e unidades), separadas
por traços para que haja separação dos algarismos que compõem os números nas ordens correspondentes.
Muitas vezes utilizado em forma de cartaz nas salas de aula do Ensino Fundamental 1.
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documentam que o ensino da argumentação não é proposto, o que leva à necessidade de
reflexões sobre o porquê dessa falta, bem como sobre as consequências dessa falta nos
processos de aprendizagem dos estudantes – fatos que contribuíram com nossas reflexões e
que fazem com que a presente investigação possa ser um contributo para o tema.
As pesquisas selecionadas e apresentadas neste capítulo subsidiaram os estudos que
foram feitos na sequência para nossa pesquisa. Elas nortearam a escolha do instrumento
utilizado para identificarmos as concepções dos professores (questionário), bem como a
análise do livro didático mais distribuído no país, e embasaram as análises de nossa
investigação.
No próximo capítulo, apresentaremos o referencial teórico que fornece os aportes
para nossa investigação.
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4

REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, trataremos dos fundamentos teóricos que apoiam a presente pesquisa.
Temos um conjunto de teorias que sustentam os estudos realizados e que pretendemos
abordar. Iniciaremos pela Teoria das Situações Didáticas (TSD) (BROUSSEAU, 1996b), pois
é a teoria que permite estudar os processos pelos quais os estudantes podem construir um
saber em uma situação escolar. E como nossa pesquisa foi realizada em uma sala de aula
regular, como parte das atividades cotidianas dos estudantes, consideramos que é o caminho
mais coerente, uma vez que os princípios dessa teoria ficam evidentes nas atividades
realizadas no dia a dia desse grupo, o que, em nossa visão, é um fator que colabora e fortalece
o desenvolvimento dos estudantes.
Em seguida, abordaremos a Teoria dos Campos Conceituais (TCC) (VERGNAUD,
1996a, 2014), que fundamenta as escolhas relacionadas aos tipos de problemas elaborados
para a proposta investigativa.
O Modelo de Toulmin (2006) será utilizado para análise de microargumentos – que
nos possibilitará organizar as explicações matemáticas utilizadas pelos alunos, nas propostas
de nossa investigação, e analisá-las à luz das fases que integram o processo argumentativo
segundo o autor. Trata-se, talvez, da contribuição mais relevante do nosso trabalho ao campo
das investigações, uma vez que não encontramos outras pesquisas com estudantes pequenos e
em Matemática – pelo menos até o momento – que tenham utilizado essa ferramenta de
análise para qualificar argumentos e em articulação com a TSD.
Por fim, a Teoria Antropológica do Didático (CHEVALLARD, 1996) será utilizada
como fundamento para análise praxeológica do Livro Didático mais utilizado no Brasil. Esse
estudo compõe parte da análise institucional de nossa pesquisa e será descrita no Capítulo 5,
seção 5.3.

4.1

A Teoria das Situações Didáticas
A Teoria das Situações Didáticas (TSD) foi desenvolvida na França, em 1986, por

Guy Brousseau, pesquisador francês da Universidade de Bordeaux. Essa teoria representa um
marco importante na pesquisa sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática, constituindo,
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hoje, um programa epistemológico do qual fazem parte pesquisadores não somente da França,
mas, também, de outros países.
A TSD trata das formas de apresentação do conteúdo matemático aos alunos, o que
possibilita compreender o fenômeno da aprendizagem Matemática. Segundo Almouloud, “o
objetivo da teoria das situações didáticas é estudar os fenômenos que interferem no processo
de ensino e de aprendizagem da Matemática e propor um modelo teórico para a construção, a
análise e a experimentação de situações didáticas” (ALMOULOUD, 2014, p. 42). Para
Brousseau (1996b), a TSD tem a finalidade de caracterizar um processo de aprendizagem por
uma série de situações reprodutíveis que propiciem a mudança de um conjunto de
comportamentos dos alunos.
O objeto central de estudo da TSD é a situação didática na qual são identificadas as
interações estabelecidas entre professor, aluno (ou um grupo de alunos) mediadas pelo saber
nas situações de ensino. Freitas (2015) aponta que se trata de um referencial para a educação
matemática, pois, por um lado, valoriza os conhecimentos mobilizados pelo aluno e seu
envolvimento na construção do saber matemático e, por outro, valoriza o trabalho do
professor, que consiste em, fundamentalmente, criar condições suficientes para que o aluno se
aproprie de conteúdos matemáticos específicos. Para representar tal relação, Almouloud
(2014) utiliza o esquema que representa o triangulo didático (Figura 4.1):
Figura 4.1 – Triângulo didático
O SABER

Epistemologia
do professor

A relação do aluno
com o saber

ALUNO

O PROFESSOR

Relação pedagógica

Fonte: Almouloud, 2014, p. 32.

Segundo a TSD, o professor é o responsável por organizar o milieu 12 (meio:
contendo, eventualmente, instrumentos ou objetos), carregado de intenções didáticas para que
12

Nesta investigação, optamos, assim como Almouloud (2014), por manter o termo em francês, milieu, por
considerarmos que a tradução para o português “meio”, não é tão abrangente a ponto de dar conta da ideia
que está em jogo na TSD.
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a aquisição de conhecimentos matemáticos pelo aprendiz se dê. É no milieu que acontecem as
interações do sujeito. E o sujeito aprende adaptando-se a esse sistema antagonista, que é fator
de dificuldades, de contradições e que provoca desequilíbrios. O professor é quem cria e
organiza um milieu no qual serão desenvolvidas as situações suscetíveis de provocar essas
aprendizagens.
Acreditamos fortemente que a forma didática pela qual o conteúdo matemático é
apresentado ao estudante influencia o significado do saber matemático escolar para ele. E que
o envolvimento do estudante depende da estruturação das diferentes atividades de
aprendizagem das quais participa, organizadas pelo professor. Como já mencionado, a TSD
postula que esse processo ocorre por meio de situações didáticas e é por esse princípio que a
consideramos uma referência essencial do presente trabalho: existirá uma situação didática
sempre que ficar caracterizada uma intenção, advinda do professor, de possibilitar ao aluno a
aprendizagem de determinado conteúdo da Escola Básica.
A situação didática é definida por Brousseau como:
[...] o conjunto de relações estabelecidas explicitamente e/ou implicitamente entre
um aluno ou grupo de alunos, um certo milieu (contendo eventualmente
instrumentos ou objetos) e um sistema educativo (professor) para que os alunos
adquiram um saber constituído ou em constituição. (BROUSSEAU apud
ALMOULOUD, 2014, p. 33)

Brousseau (1996b) considera que é possível organizar uma pequena sociedade
matemática em sala de aula com o propósito de que os estudantes façam Matemática. Defende
(BROUSSEAU, 2009) que, de maneira análoga ao modo como os matemáticos realizam o seu
trabalho – como uma comunidade matemática reunida em torno de um problema, formulando
perguntas e buscando soluções – os estudantes devem ser colocados na mesma posição para
que os conhecimentos apareçam como a solução ótima ao resolverem os problemas propostos.
A finalidade desse tipo de trabalho é construir o sentido dos conhecimentos matemáticos. O
que Brousseau postula é que os estudantes podem construir e compreender Matemática,
fazendo Matemática, assim como aprendem a falar, falando.
O nosso interesse pela TSD, e a relação dela com a nossa investigação, se dá pelo
fato de que essa é uma teoria que se contrapõe à forma didática clássica, tradicional, centrada
no ensino com ênfase na difusão de conteúdos sistematizados. A aposta de que os estudantes
pequenos já têm condições de avançar nas competências argumentativas – objeto de nossa
investigação – a partir da aprendizagem de conteúdos matemáticos só é possível se tiverem
asseguradas condições de participação ativa nas situações propostas. Nesse contexto, a
situação adidática – que é parte essencial da situação didática – torna-se vital. “É uma
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situação na qual a intenção de ensinar não é revelada ao aprendiz, mas foi imaginada,
planejada e construída pelo professor para proporcionar a estas condições favoráveis para a
apropriação do novo saber que deseja ensinar” (ALMOULOUD, 2014, p. 33).
Nesse jogo de interações do estudante com os problemas colocados pelo professor,
que é característico da situação didática, há uma forma de propor tais problemas que é
chamada de devolução. Segundo essa concepção, o professor não deve realizar a simples
comunicação de um conhecimento, mas, sim, a devolução de um bom problema. Ela tem por
objetivo permitir o desenvolvimento autônomo do estudante. A devolução é “definida como o
ato pelo qual o professor faz o aluno aceitar a responsabilidade de uma situação de
aprendizagem (adidática), ou de um problema, aceitando as consequências dessa
transferência” (ALMOULOUD, 2014, p. 35). Trata-se de transferência de responsabilidade,
uma atividade em que o professor comunica o enunciado e, também, procura agir de tal forma
que o estudante aceite o desafio de resolver o problema como se fosse seu e não somente
porque o professor quer. Se o estudante aceita participar desse desafio intelectual e se obtém
sucesso, então, inicia-se o processo de aprendizagem. Sobre o papel do professor na
transferência ao estudante da responsabilidade pela busca da solução do problema, Brousseau
(1996b) afirma:
A concepção moderna do ensino solicita, pois, ao professor que provoque no aluno
as adaptações desejadas, através de uma escolha judiciosa dos “problemas” que lhe
propõe. Estes problemas, escolhidos de forma a que o aluno possa aceitá-los, devem
levá-lo a agir, a falar, a refletir, a evoluir por si próprio. Entre o momento em que o
aluno aceita o problema como seu e o momento em que produz a sua resposta, o
professor recusa-se a intervir como proponente dos conhecimentos que pretende
fazer surgir. O aluno sabe perfeitamente que o problema foi escolhido para o levar a
adquirir um conhecimento novo, mas tem de saber igualmente que esse
conhecimento é inteiramente justificado pela lógica interna da situação e que pode
construí-lo sem fazer apelo a razões didáticas. (BROUSSEAU, 1996b, p. 49)

É importante destacar que todas as etapas do processo didático são carregadas de
intenção pedagógica, uma vez que todo o trabalho do professor deve ser sempre assentado por
objetivos e metas preestabelecidas.
Para analisar o processo de aprendizagem e descrever as relações do estudante com a
diversidade de possibilidades de utilização do saber, Brousseau (1996b; 2008) observa e
decompõe esse processo em quatro fases diferentes, mas que se entrelaçam fortemente: ação,
formulação, validação e institucionalização.
A teoria das situações desenvolveu-se a partir da classificação de situações
caracterizadas por três tipos de dialéticas ou interações fundamentais com o milieu, que
envolvem diferentes relações com o saber em jogo: trocas diretas para uma ação ou uma
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tomada de decisão, trocas de informações numa linguagem codificada, trocas de argumentos
(ALMOULOUD, 2014, p. 37).
Essas dialéticas, especialmente as de formulação e de validação, obviamente
interligadas com as demais, em nossa hipótese, têm muita relação com o desenvolvimento das
competências argumentativas pelos estudantes – competências essas que são o cerne de nossa
investigação como já mencionado.
Segundo Brousseau (2008), as situações de ação são as que exigem decisões por
parte do estudante. São aquelas em que o estudante se encontra ativamente empenhado na
resolução de um problema, realiza determinadas ações mais imediatas, que resultam na
produção de um “conhecimento mais operacional” (FREITAS, 2015, p. 95). Muitas vezes,
essas ações podem estar fundamentadas em modelos teóricos que o estudante pode tentar ou
não explicitar. Para Brousseau (2009), o pensamento matemático se manifesta por frases,
palavras, provas, definições, mas, sobretudo, pelas decisões. A situação de ação representa as
condições de manifestação do pensamento matemático, ainda que alguns estudantes não
consigam explicitar suas decisões. Nessa fase, não se pede que expliquem, mas, sim que – em
ação – tomem decisões adequadas à situação.
Para que o estudante avance em seus conhecimentos, Brousseau (2008) destaca a
importância das situações de formulação. O objetivo da “dialética da formulação é a troca de
informações” (ALMOULOUD, 2014, p. 38), é um tipo de situação que permite que aos
estudantes aprendam a falar sobre o que fizeram e a usar palavras adequadas em uma situação
de comunicação.
A formulação de um conhecimento corresponderia a uma capacidade do sujeito de
retomá-lo (reconhecê-lo, identificá-lo, decompô-lo e reconstruí-lo em um sistema
linguístico). O meio que exigirá do sujeito o uso de uma formulação deve, então,
envolver (efetivamente ou de maneira fictícia) um outro sujeito a quem o primeiro
deverá comunicar uma informação. (BROUSSEAU, 2008, p. 29)

Nessa situação, a comunicação permite transformar o conhecimento implícito em
saber explícito, mas o “saber não tem uma função de justificação e de controle de ações”
(FREITAS, 2015, p. 97). Requer que o estudante retome o que foi feito na situação de ação e
crie um modelo explícito que pode ser expresso por meio de representações, regras e signos,
conhecidos ou novos. A produção de explicações favorece a construção de uma racionalidade
matemática e o aprofundamento na conceituação dos objetos. Somente quando se adota uma
posição reflexiva sobre o próprio trabalho é que as explicações podem emergir. “É o momento
em que o aluno ou grupo de alunos explicita, por escrito ou oralmente, as ferramentas que
utilizou e a solução encontrada” (ALMOULOUD, 2014, p. 38). Para tanto, é necessário um
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trabalho intencional, em oposição à ideia de aquisição espontânea, que possibilite o
encadeamento das relações matemáticas para produzir novas relações.
A etapa em que o estudante comprova, ou não, a validade do modelo por ele criado,
submetendo ao julgamento de um interlocutor, é chamada de situação de validação. O
estudante já utiliza mecanismos de prova em que o saber é usado com essa finalidade, na
tentativa de apoiar suas convicções e convencer os seus pares. O componente principal da
situação de validação é o debate sobre a prova, sobre a validade (ou não) do antecipado.
Nesse contexto, a construção de argumentos é essencial. O trabalho do estudante não se refere
somente às informações em torno do conhecimento, mas, a certas afirmações, elaborações,
declarações e propósitos desse conhecimento.
Almouloud (2014) esclarece que, enquanto o objetivo principal da situação de
formulação é a comunicação linguística, na situação de validação, busca-se o debate sobre a
certeza das asserções, que permitem organizar as interações com o milieu. O professor adia a
emissão de seu parecer até que os estudantes tenham conseguido validar a regra, a
propriedade ou o procedimento que está em debate.
É necessário destacar que a atividade de validação é indissociável da de formulação,
de fato, a produção de provas necessita que seja constituído um sistema comum de
validação através de uma linguagem oral ou escrita, no seio de um grupo social,
mesmo se restrito a apenas dois indivíduos. Tanto na situação de formulação como
na de validação matemática, pode-se recorrer a dois tipos de linguagem: natural ou
simbólica. O mais comum é que o aluno faça uso simultâneo das duas formas,
expressando-se assim numa linguagem híbrida. Muitas dificuldades encontradas na
produção de provas podem estar associadas ao domínio insuficiente da linguagem
simbólica formal da Matemática. (FREITAS, 2015, p.100-101)

O destaque registrado por Freitas (2015) sobre a necessidade do grupo social,
acentua nossas reflexões13 acerca dos resultados das pesquisas acadêmicas. Essas pesquisas
apontam para o pouco espaço que o desenvolvimento das competências argumentativas tem
nas salas de aula ou, ainda, para como algumas práticas comuns nas escolas apostam pouco na
capacidade que os estudantes têm para explicar – isso porque não lhes é permitido interagir
com os colegas; boa parte do trabalho é realizado de forma individual. Em nossa visão, a TSD
lança luz sobre a importância de um trabalho que fomente, a partir das dialéticas, a
aprendizagem da Matemática de maneira significativa. Na sequência didática elaborada para a
nossa pesquisa, é essa forma de trabalho que vamos investigar.
As situações de institucionalização são aquelas em que o “professor fixa,
convencionalmente e explicitamente, o estatuto cognitivo do saber. Uma vez construído e
13

Evidenciadas pelas leituras realizadas no levantamento bibliográfico do presente trabalho.
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validado, o novo conhecimento vai fazer parte do patrimônio matemático da classe”
(ALMOULOUD, 2014, p. 40). Elas visam a estabelecer o caráter de objetividade e de
universalidade do conhecimento. Mas esse processo somente acontece ao final, depois que os
estudantes passaram pelas situações de ação, formulação e validação, nunca antes. O saber
tem, assim, uma função de referência cultural que extrapola o contexto pessoal e localizado. A
necessidade dessas situações de institucionalização se justifica diante da exigência de se fixar,
por convenção, o estatuto cognitivo de um conhecimento.
Por fim, uma importante noção da TSD é a de contrato didático. Trata-se do conjunto
de comportamentos do professor que são esperados pelos alunos e o conjunto de
comportamentos dos alunos que são esperados pelo professor.
Estabelece-se, então, uma relação que determina – explicitamente em pequena parte,
mas sobretudo implicitamente – aquilo que cada parceiro, o professor e o aluno, tem
a responsabilidade de gerir e pelo qual será, de uma maneira ou de outra,
responsável perante o outro. Este sistema de obrigações recíprocas assemelha-se a
um contrato. (BROUSSEAU, 1996b, p. 51)

O contrato didático depende da estratégia de ensino adotada. Em nossa pesquisa, a
escolha da escola para a realização da investigação se deu, em grande parte, por
considerarmos que o tipo de contrato vigente já era adequado para as propostas que seriam
desenvolvidas. Dessa maneira, não haveria necessidade da criação de novo contrato didático
com o grupo de alunos e esse fator contribuiria para nossas análises.
A sequência didática desse estudo foi elaborada considerando as situações descritas
por Brousseau na TSD e suas dialéticas. As situações previstas são ligadas pela dependência
entre os conhecimentos resultantes de cada uma das situações.
No capítulo 6, analisaremos detalhadamente as atividades propostas à luz da TSD.

4.2

A Teoria dos Campos Conceituais
A Teoria dos Campos Conceituais (TCC) é uma teoria cognitivista que foi

desenvolvida pelo psicólogo, professor e pesquisador francês Gérard Vergnaud. Ela interessa
à didática porque fornece um quadro para a aprendizagem, bem como alguns princípios de
base para o estudo do desenvolvimento e da aprendizagem das competências que são
consideradas complexas.
Macedo (2018) esclarece a diferença entre desenvolvimento e aprendizagem.
Desenvolvimento significa transformação de estrutura, ou seja, a criança ou o adolescente
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passa a dispor de novas e mais potentes maneiras de compreender e realizar as coisas. O
desenvolvimento tem a ver com mudanças estruturais: supõe mudança e integração de
estruturas físicas, cognitivas, sociais ou emocionais. No desenvolvimento, acontecem
alterações qualitativas. Aprendizagem diz respeito a aquisição. Torna-se capital, patrimônio.
Implica domínio. Então, pode-se aprender muito, mas não mudar estruturas. Dependendo do
modo como se aprende, do contexto em que se aprende, a aprendizagem pode influir nos
processos de desenvolvimento, por prover ou exigir novas e melhores estruturas.
Na TCC, entende-se por conhecimento tanto o “saber fazer como os saberes
expressos” (VERGNAUD, 1996a, p. 155), e seu principal intento é fornecer um quadro que
permita compreender as filiações e as rupturas entre conhecimentos, nas crianças e nos
adolescentes – para os quais os efeitos da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo
intervêm sempre conjuntamente. Nela, consideram-se os próprios conteúdos do conhecimento
e a análise conceitual do domínio desse conhecimento. Para Vergnaud, o conhecimento está
organizado em campos conceituais, cujo domínio, por parte do aprendiz, ocorre ao longo de
um largo período de tempo, por meio de “experiência, maturidade e aprendizagem”
(VERGNAUD, 1984, p. 1).
A experiência da escola e também da vida diária levam à construção de um campo
conceitual pelo aprendiz e isso ocorre por meio da interação do sujeito com o objeto em
situações da vida diária. O termo maturação é empregado por Vergnaud no mesmo sentido de
Piaget, referindo-se, principalmente, ao crescimento fisiológico e ao desenvolvimento do
sistema nervoso. A aprendizagem depende dos conteúdos do conhecimento a ser aprendido,
portanto, está atrelada à escola.
Segundo Moreira, a definição mais abrangente para campo conceitual é, de acordo
com Vergnaud, “um conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações, conceitos,
relações, estruturas, conteúdos e operações de pensamento, conectados uns aos outros e,
provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição” (MOREIRA, 2002, p. 9). Na
continuidade de seus estudos, Vergnaud (1996a) destaca que considera, antes de mais, um
campo conceitual como um conjunto de situações. E explica:
Por exemplo, para o campo conceitual das estruturas aditivas, o conjunto de
situações que exigem uma adição, uma subtração ou uma combinação das duas
operações e, para estruturas multiplicativas, o conjunto das situações que exigem
uma multiplicação, uma divisão ou uma combinação destas duas operações. A
primeira vantagem desta abordagem pelas situações é permitir gerar uma
classificação que assenta na análise das tarefas cognitivas e dos procedimentos que
podem ser postos em jogo em cada uma delas.
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O conceito de situação não tem, aqui, o sentido de situação didática, mas antes o
sentido de tarefa; a ideia é que qualquer situação complexa pode ser analisada como
uma combinação de tarefas, cuja natureza e dificuldade próprias é importante
conhecer. (VERGNAUD, 1996a, p. 167)

Na TCC, além do próprio conceito de campo conceitual, são importantes os
conceitos de esquema, situação, invariante operatório (teorema-em-ação ou conceito-emação), e a definição de conceito. A TCC supõe que a conceitualização é a essência do
desenvolvimento cognitivo. A construção de um conceito envolve uma tríade de conjuntos:
C = (S, I, R).
S é um conjunto de situações que dão sentido ao conceito;
I é um conjunto de invariantes (objetos, propriedades e relações) sobre os quais
repousa a operacionalidade do conceito, ou o conjunto de invariantes operatórios
associados ao conceito, ou o conjunto de invariantes que podem ser reconhecidos e
usados pelos sujeitos para analisar e dominar as situações do primeiro conjunto;
R é um conjunto de representações simbólicas (linguagem natural, gráficos e
diagramas, sentenças formais etc.) que podem ser usadas para indicar e representar
esses invariantes e, consequentemente, representar as situações e os procedimentos
para lidar com elas. (MOREIRA, 2002, p. 4)

O conjunto de situações é o referente do conceito, os invariantes são os significados
do conceito, enquanto que as representações simbólicas são os significantes.
São as situações que dão sentido a um conceito. E o conceito torna-se significativo
por meio de uma variedade de situações. Mas são os esquemas evocados pelo sujeito que dão
sentido a uma dada situação.
Esquema é “a organização invariante da conduta para uma dada classe de
situações. É nos esquemas que se tem de procurar os conhecimentos-em-ato do sujeito, ou
seja, os elementos cognitivos que permitem à ação do sujeito ser operatória” (VERGNAUD,
1996a, p. 157). Assim, o esquema atende a uma organização feita pelo próprio sujeito que tem
como objetivo principal conduzir o processo de resolução de uma dada situação. O esquema
comporta (VERGNAUD, 1996a; MOREIRA, 2002):
▪

Invariantes operatórios (conceito-em-ação e teorema-em-ação) que conduzem o
reconhecimento, pelo sujeito, dos elementos pertinentes à situação; são os conhecimentos
contidos nos esquemas; são eles que constituem a base, implícita ou explícita, que permite
recolher a informação pertinente e dela inferir a meta a alcançar e as regras de ação
adequadas;

▪

Metas e antecipações do objetivo a atingir, dos efeitos que são de esperar e das eventuais
etapas intermediárias;
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▪

Regras de ação do tipo “se... então”, que constitui a parte verdadeiramente geradora do
esquema e que, portanto, permitem gerar a sequência das ações do sujeito, são as regras
de busca de informação e controle dos resultados da ação;

▪

Possibilidades de inferências (ou raciocínios) que permitem “calcular” – aqui e agora – as
regras e as antecipações a partir das informações e do sistema de invariantes operatórias
de que o sujeito dispõe, ou seja, todas as atividades implicadas nos três outros
ingredientes requerem cálculos “aqui e imediatamente” em situação.
Moreira (2002) organizou um mapa conceitual da TCC, de Vergnaud, destacando os

conceitos-chave dessa teoria e suas principais inter-relações. As palavras que aparecem sobre
as linhas conectando os conceitos procuram explicitar a natureza da relação entre elas. Por
exemplo: a interação entre situações e esquemas é a fonte primária das representações
simbólicas e essas constituem o significante de um conceito14. O mapa representado na Figura
4.2, ilustra a rede de relações entre os diferentes constructos da Teoria dos Campos
Conceituais.
Figura 4.2 – Um mapa conceitual para a Teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud
CAMPO
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Fonte: Moreira (2002, p. 18).

A TCC não é específica da Matemática, mas as pesquisas de Vergnaud que
sustentam sua teoria têm focalizado a aprendizagem e o ensino da Matemática,

14

As setas, quando existem, sugerem apenas uma direção para leitura.
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particularmente das estruturas aditivas e multiplicativas: campo aditivo e campo
multiplicativo, comumente chamados. Para o autor, é claro que as dificuldades dos
estudantes não são as mesmas de um campo conceitual para outro.
Os estudos de Vergnaud fundamentam nossa pesquisa e serão aprofundados no
Capítulo 6, na seção 6.1, uma vez que a sequência didática construída para essa investigação
entrelaça problemas de estruturas aditivas com diferentes relações de base, envolvendo
medidas e transformações – tipos de classificações que serão detalhadas posteriormente no
referido capítulo.

4.3

O Modelo de Toulmin: uma ferramenta de análise para qualificar
argumentos
A obra de Toulmin, filósofo britânico da Universidade de Cambridge, na qual vamos

nos apoiar, foi publicada pela primeira vez em 1958, com o propósito de expor o modo pelo
qual as afirmativas e opiniões referentes a qualquer tipo de assunto, quer da vida cotidiana,
quer da pesquisa acadêmica, podem ser justificadas racionalmente.
O modelo de Toulmin tem sido um dos principais instrumentos para analisar
argumentos nas áreas de Linguística, Ciências e Matemática. É um modelo importante na
análise de argumentações porque dá conta de estabelecer relações entre elas (as
argumentações) e vários outros elementos. Beneficia as análises que levam em conta as
impossibilidades matemáticas e dá significado ao papel das evidências para a construção de
explicações causais (TOULMIN, 2006).
No presente trabalho, utilizaremos o modelo de análise de microargumentos proposto
por Toulmin (2006) para estudar as fases que integram o processo argumentativo
evidenciadas nas explicações dos estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental para suas
resoluções a problemas do campo aditivo.
O autor tem como um dos principais objetivos identificar como a análise formal da
lógica teórica pode ter ligação com o que se visa a obter pela crítica racional dos argumentos.
Assim, utiliza-se da jurisprudência para fundamentar suas ideias. Toulmin (2006) defende que
os argumentos podem ser comparados a processos judiciais e as alegações feitas e os
argumentos usados para “defendê-las”, em contextos extralegais, são como as alegações que
as partes apresentam nos tribunais; e os casos em que se oferecem provas para cada uma das
alegações são jurisprudência consagrada – para a lógica num caso, e para o Direito, no outro.
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Uma das principais funções da jurisprudência é garantir que se conserve o que é
essencial no processo legal: os procedimentos pelos quais as alegações devem ser
apresentadas em juízo, discutidas e estabelecidas, e as categorias segundo as quais se devem
apresentar, discutir e estabelecer as alegações. Nossa investigação visa a um objetivo
semelhante: temos de caracterizar o que se pode chamar de “o processo racional” – os
procedimentos e as categorias mediante os quais se podem discutir e decidir todas as “causas”
(TOULMIN, 2006, p. 10).
Uma asserção sempre pode ser contestada ou confirmada. O que se deve levar em
consideração, primordialmente, são os fundamentos nos quais a asserção se baseia. Ao
pensarmos na sala de aula e no desenvolvimento das competências argumentativas por
estudantes pequenos, é necessário que se tenha atenção às explicações que esses são capazes de
produzir quando justificam procedimentos utilizados para resolver problemas. Por esse motivo,
a função específica dos argumentos proposta por Toulmin (2006) é também importante em
nossa investigação: “os argumentos justificatórios apresentados como apoio de asserções; as
estruturas que se pode esperar que tenham; os méritos que podem reivindicar; e como
começamos a classificá-los, avaliá-los e criticá-los” (TOULMIN, 2006, p. 16). Para o autor,
trata-se da função primária dos argumentos, seus outros usos ou funções podem ser secundários.
E ele acentua a noção de que os argumentos têm a função de corroborar alegações.
Nesse modelo, Toulmin (2006) se ocupou de refletir sobre os tipos de argumentos
justificatórios, já que eles têm muitos tipos e origens diversificadas, buscando responder à
seguinte questão: até que ponto argumentos tão diferentes podem ser avaliados pelo mesmo
procedimento, usando-se, para todos, o mesmo tipo de termos e aplicando-se a todos o mesmo
tipo de padrão?
Até que ponto os argumentos justificatórios podem ter uma e a mesma forma, ou até
que ponto se pode apelar a um único mesmo conjunto de padrões, em todos os
diferentes tipos de caso que considerarmos? Até que ponto, portanto, quando
estamos avaliando os méritos desses diferentes argumentos, podemos confiar no
mesmo tipo de cânones ou padrões de argumentos, para criticá-los? Têm eles o
mesmo tipo de méritos ou têm diferentes méritos? E em que aspectos faz sentido
procurarmos o mesmo tipo de mérito, em argumentos tão diferentes uns dos outros?
(TOULMIN, 2006, p. 20)

O autor introduz o conceito de “campos de argumento”. Divide os argumentos em
campos, afirmando que dois argumentos pertencem ao mesmo campo “quando os dados e as
conclusões em cada um dos dois argumentos são, respectivamente, do mesmo tipo lógico; dizse que eles vêm de campos diferentes quando o suporte ou as conclusões de cada um dos dois
não são do mesmo campo lógico” (TOULMIN, 2006, p. 20).

71

Quando se tenta estabelecer e entender as diferenças entre os vários campos de
argumento, Toulmin expressa um primeiro problema:
[...] que coisas, na forma e nos méritos de nossos argumentos, não variam conforme
o campo (field-invatiant) e que coisas, na forma e nos méritos de nossos argumentos,
variam conforme o campo (field-dependent)? Que coisas, nos modos como
avaliamos os argumentos, nos padrões de referência pelos quais os avaliamos e no
modo como qualificamos nossas conclusões sobre eles, são sempre as mesmas em
todos os campos (traços campo-invariáveis); e quais dessas coisas variam quando
abandonados os argumentos de um campo e adotamos argumentos de outro campo
(traços dependentes de campo)? Até que ponto, por exemplo, se podem comparar os
padrões de argumento relevantes num tribunal de justiça e os padrões de argumento
relevantes para julgar um texto [...] ou os padrões de argumento relevantes para
julgar uma prova matemática [...]? (TOULMIN, 2006, p. 21)

Intenta-se entender se há padrões que podem ser usados para criticar argumentos em
diferentes campos.
Toulmin (2006) aponta que os argumentos justificatórios passam por estágios. Seu
objetivo é verificar se, em campos diferentes, esses estágios podem ser considerados
semelhantes. Assim, o autor categoriza os estágios do processo argumentativo a partir da
análise e estudo de “termos modais”.
No primeiro estágio, admite-se que uma série de sugestões precisam ser
consideradas. Elas têm de ser aceitas como candidatas ao título de “solução”. Falar de uma
específica sugestão como possibilidade é considerá-la relevante. O estágio seguinte é o das
possíveis soluções e, no decorrer desse percurso, algumas soluções podem ser descartadas
quando, então, faz-se uso dos termos modais do tipo “não pode ser” ou “é impossível”.
Toulmin prefere refletir sobre o termo modal (verbo modal) “não pode”, pois
considera que as noções de “necessidade e probabilidade” – entendidas como boas para
começar a reflexão – já foram privilegiadas pela Filosofia, historicamente. Em que
circunstâncias esse termo modal é usado e o que se entende por ele quando é usado são
aspectos desta reflexão. Também foram diferenciados dois aspectos importantes em relação
ao termo modal “não pode”: força e critérios. Sendo: a força que o termo tem e os critérios
para usá-lo.
O termo modal “provavelmente” também é considerado com força invariável em
qualquer campo, mas o critério depende da área na qual estiver inserido. Esse termo modal
tem a função de qualificar as afirmações e é usado para dar “garantias” (mais cautelosas ou
provisórias) ao argumento – assunto que explicaremos mais à frente.
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4.3.1

O argumento e sua estrutura
Para explicar o layout15 – a estrutura de argumentos –, Toulmin (2006) os compara a

um organismo que tem uma estrutura bruta, anatômica, e outra fisiológica, mais fina. As fases
do argumento representam as principais unidades anatômicas do argumento – seus “órgãos”.
Dentro de cada fase, identifica-se uma estrutura mais fina em que a ideia da forma lógica foi
introduzida (nível fisiológico), “pois é ali que a validade de nossos argumentos tem de ser
estabelecida ou refutada” (TOULMIN, 2006, p. 136). A parte fisiológica permite analisar
sentença por sentença dos argumentos com o objetivo de verificar como sua validade (ou não)
se conecta ao modo como os dispomos e que relevância tem essa conexão “com a noção
tradicional da ‘forma lógica’ [...]. Como, então, devemos expor um argumento, se quisermos
mostrar as fontes de sua validade? E em que sentido a aceitabilidade dos argumentos depende
de seus defeitos e méritos ‘formais’?” (TOULMIN, 2006, p. 136). Tais questões nortearam as
reflexões do autor e o levaram a assumir que a jurisprudência pode auxiliar uma análise mais
ampla do processo argumentativo.
Em termos de estrutura, (C) é a alegação ou conclusão e (D) são os dados – fatos que
são os fundamentos para a alegação. Assim, pode-se mostrar que, tomando-se certos dados
como ponto de partida, é apropriado e legítimo passar dos dados à alegação ou conclusão
apresentada.
Normalmente, esse processo é escrito, resumidamente, na expressão “se D, então
C”; pode-se contudo expandi-la, com lucro, em favor da imparcialidade, e reescrevêla como: “dados do tipo D nos dão o direito de tirar as conclusões C (ou de fazer
alegações C)”, ou, noutra formulação optativa, “dados (os dados) D, pode-se assumir
que C”.
Chamarei as proposições desse tipo de garantias (W), para distingui-las, por um
lado, das conclusões, e, por outro, dos dados. (TOULMIN, 2006, p. 141)

As garantias (W) correspondem aos padrões práticos ou cânones de argumento. Em
nossa pesquisa, o interesse está, justamente, em investigar como os estudantes pequenos
explicam ou justificam as conclusões a que chegam quando resolvem problemas. Esse
processo corresponde, de acordo com o modelo de Toulmin, ao uso das garantias.
Nunes (2011), a partir de sua pesquisa e do estudo de outros pesquisadores que
utilizaram esse modelo, afirma que os estudantes utilizam as garantias como permissão de
inferências que estão alicerçadas em raciocínios abdutivos e que corresponde à interpretação
de dados que vão permitir explicar ou justificar a conclusão. “A garantia é a parte do
argumento que estabelece a conexão lógica entre os dados e a conclusão. Essa nos permite,
15

Termo utilizado pelo autor em seu livro.
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ainda, identificar as funções da argumentação, visto que pode assumir o papel de explicação,
comunicação e descoberta” (NUNES, 2011, p. 78).
Toulmin (2006) propõe três esquemas que podem ser considerados padrão para
analisar argumentos. O primeiro deles (Figura 4.3) tem uma seta que representa a relação entre
dados e a conclusão que esses apoiam e indica, como garantia, o que o autoriza a passar dos
dados para a conclusão.
Figura 4.3 – Esquema que justifica a passagem dos dados à conclusão

D

então

C

já que

W
Fonte: Toulmin, 2016, p.143.

Este esquema elucida o apelo explícito ao argumento que surge da tentativa de se
fornecer dados que possam fundamentar a conclusão. Segundo Toulmin (2006), a garantia é,
num certo sentido, incidental e exploratória, com a única tarefa de registrar, explicitamente, a
legitimidade do passo envolvido e de referi-lo, outra vez, na classe maior de passos cuja
legitimidade está sendo pressuposta.
Esta é uma das razões para distinguir entre dados e garantias; recorre-se a dados de
modo explícito; e a garantias de modo implícito. Além disso, pode-se observar que
as garantias são gerais, certificando a solidez de todos os argumentos do tipo
apropriado, e, portanto, têm de ser estabelecidas de modo muito diferente dos fatos
que apresentamos como dados. (TOULMIN, 2006, p. 143)

O segundo esquema (Figura 4.4) apresentado por Toulmin coloca em evidência o
fato de que há garantias de vários tipos e elas podem conferir diferentes graus de força às
conclusões que justificam.
Algumas garantias nos autorizam a aceitar inequivocamente uma alegação, sendo os
dados apropriados; estas garantias nos dão o direito, em casos adequados, de
qualificar nossa conclusão com o advérbio “necessariamente”; outras nos autorizam
a dar provisoriamente o passo dos dados para a conclusão; ou a só́ dá-lo sob certas
condições com exceções ou qualificações – para estes casos, há outros
qualificadores
modais
mais
adequados,
como
“provavelmente”
e
“presumivelmente”. (TOULMIN, 2006, p. 144)

Em algumas situações, pode ocorrer a necessidade de acrescentar referências
explícitas ao grau de força que os dados conferem à conclusão, quando a especificação dos
dados não bastar. Será necessária a inserção de um qualificador.
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É o que acontece também nos tribunais de justiça, onde, muitas vezes, não basta
recorrer a um estatuto dado ou doutrina do direito comum, mas é necessário discutir
também, explicitamente, o limite até o qual se aplica, num caso determinado, uma
determinada lei específica; se a lei deve ser inevitavelmente aplicada em tal caso, ou
se tal caso pode ser tomado como uma exceção à regra, ou é um caso em que a lei só́
pode aplicar-se se for limitada a determinadas qualificações. (TOULMIN, 2006, p.
145)

A estrutura desse segundo esquema permitirá analisar argumentos mais complexos.
Toulmin (2006) aponta que qualificadores modais (Q) e condições de exceção ou refutação
(R) são diferentes tanto dos dados como das garantias, portanto merecem lugares separados
nessa estrutura:
▪

Uma garantia (W) não é, em si, nem dado (D), nem uma conclusão (C);

▪

(W) implicitamente faz referência a (D) e a (C) – a saber:
▪

que o passo de um para o outro é legítimo;

▪

que, por sua vez, Q e R são, em si, diferentes de W (porque comentam
implicitamente a relação entre W e aquele passo);

▪

Os qualificadores (Q) indicam a força conferida pela garantia a esse passo;

▪

As condições de refutação (R) indicam circunstâncias nas quais se tem de deixar de
lado a autoridade geral da garantia.

Figura 4.4 – Esquema com indicação do qualificador e da refutação

D

assim que,

Q, C

já que

a menos que

W

R

Fonte: Toulmin, 2016, p.146.

O terceiro (Figura 4.5), e considerado como esquema completo, apresenta o apoio às
garantias (B), pois, por vezes, a garantia pode ser desafiada, sendo necessários fatos
adicionais com o objetivo de legitimar e auxiliar na validação ou refutação tal garantia.

75

Figura 4.5 – Esquema completo

D

assim que,

Q, C

já que

a menos que

W

R

por conta de

B
Fonte: Toulmin, 2016, p.146.

Toulmin (2006) esclarece as diferenças entre B e W: afirmações são garantias e são
hipotéticas (são afirmações-ponte), mas o apoio para as garantias pode ser expresso na forma
de afirmações categóricas de fato, como também podem ser expressos os dados invocados em
suporte direto para as conclusões.
A seguir, na Figura 4.6, apresentamos um exemplo advindo da investigação de
Krummheuer, de 1995, citado por Nunes (2011), que ilustra a potencialidade do modelo de
Toulmin para analisar a natureza e a qualidade das comunicações de ideias nas aulas de
Matemática. Ele também ilustra o tipo de análise que pretendemos realizar com o nosso
experimento e apresenta justificativas muito próximas àquelas que esperamos encontrar. O
exemplo foi proposto para estudantes dos anos iniciais que não dominavam a operação da
multiplicação. A questão consistia em determinar o produto 4x4 e os estudantes trabalhavam
em duplas.
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Figura 4.6 – Argumentação dos estudantes sobre a operação de multiplicação

Fonte: Krummheuer, 1995, p. 246 apud Nunes, 2011, p.32.

No exemplo, os dados utilizados pelos estudantes são: a soma de 8 com 8 e o fato de
dois conjuntos de quatro formarem 8. E assim justificaram a passagem desses dados à
conclusão, resultando 16. Como garantia, os estudantes se valeram de que o agrupamento de
dois conjuntos de 2 formam 4 e de que o agrupamento de quatro conjuntos de 4 formariam,
então, 16. O gesto utilizado pelo estudante Jack compôs o processo argumentativo e fez parte
da fundamentação da garantia, expressa pelo apoio de que 2 mais 2 seriam 4.
Para além da análise fisiológica que descrevemos e que originou no Modelo de
Toulmin os três esquemas (Figuras 4.3, 4.4 e 4.5), Nunes (2011) defende que é importante,
quando se pensa em argumentação nas aulas de Matemática, focalizar a análise também na
parte anatômica dividida por Toulmin (2006) em três etapas: o anúncio do problema, as
discussões sobre o problema e o veredicto. E isso porque a parte anatômica “abrange o
planejamento do professor, tanto das atividades quanto das estratégias para envolver os alunos
na prática da argumentação” (NUNES, 2011, p. 81). No presente trabalho, a referência teórica
para análise do planejamento das atividades, bem como para as estratégias de trabalho com os
estudantes, será a TSD, como já descrito na seção 4.1 deste capítulo.
Entendemos que o desenvolvimento das competências argumentativas pelos
estudantes pode ocorrer a partir das interações (dialéticas de ação, formulação e validação –
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propostas pela TSD) com o milieu e pretendemos utilizar o Modelo de Toulmin para a análise
dos microargumentos (parte fisiológica) originários das explicações matemáticas que
emergirem.
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5

REFLEXÕES SOBRE ARGUMENTAÇÃO, O ENSINO E
O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS
ARGUMENTATIVAS

Este capítulo inicia com o estudo do objeto “argumentação”, a partir dos aspectos
históricos e das perspectivas contemporâneas sobre o tema, com o objetivo de contextualizar
como as abordagens sobre a prática da argumentação influenciaram diretamente as
concepções nas aulas de Matemática. A partir desse estudo, seguimos com a análise dos tipos
de problemas do campo aditivo, de acordo com a Teoria dos Campos Conceituais, de
Vergnaud (1996a; 2014), evidenciando o conjunto de situações que, segundo o autor, tem
diferentes significados. Em consonância com as ideias de Vergnaud e apoiados em sua teoria,
construímos a sequência didática para o experimento da presente pesquisa, e realizamos as
análises. A decisão por manter esse estudo neste capítulo se dá pelo fato de se tratar, também,
da análise do objeto de nossa investigação, os problemas do campo aditivo.
E com o intento de estabelecer relações com as influências geradas pelas abordagens
sobre a prática da argumentação nas aulas de Matemática, apresentaremos mais uma parte da
análise institucional da presente pesquisa com dois objetivos que se cruzam – a fim de
obtermos um panorama sobre como a argumentação é tratada no processo de ensino no nosso
país16:
O primeiro objetivo é o de compreender como o Livro Didático (LD) mais utilizado
pelos professores do Brasil aborda o desenvolvimento das competências argumentativas em
suas propostas de atividades. A análise praxeológica da seção (5.3) detalha essa abordagem.
Também consideramos pertinente obter informações dos próprios professores, tanto sobre o
uso que fazem do LD, quanto sobre como organizam os momentos de discussão nas aulas de
Matemática. Portanto, a última seção deste capítulo (5.4) tem como segundo objetivo uma
aproximação das vozes e práticas de alguns professores que será realizada por meio da
interpretação das respostas a um questionário – instrumento elaborado especificamente para
este trabalho.

16

Considerando os recortes possíveis para esse tipo de trabalho: focalização no 1º ano do Ensino Fundamental,
portanto no LD mais utilizado pelos professores dessa faixa etária e concepções de um grupo de professores
de algumas regiões do país.
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5.1

Reflexões teóricas sobre argumentação
A reflexão que será realizada leva em consideração que as perspectivas teóricas

sobre argumentação são bastante diversificadas e foram elaboradas em um longo período
histórico. Assim, faremos um sucinto levantamento da temática considerando as concepções
sobre argumentação nas aulas de Matemática, no âmbito na Educação Matemática.
5.1.1

Aspectos históricos
O surgimento da argumentação como saber sistemático e como sinônimo de retórica,

segundo Breton e Gauthier (2001), situa-se na Grécia, em meados do século V a.C. Os autores
atribuem esse surgimento aos primeiros manuais de retórica e ensino, que eram elaborados
por logógrafos, pois eles continham as exposições para as queixas e para os acusados da
época. Já Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) apontam o século XV a.C., também na Grécia,
quando a “Retórica” era um instrumento de defesa em julgamentos judiciais.
Foi Aristóteles que, para esses autores, sistematizou o estudo relativo ao pensamento
argumentativo formal no campo da lógica, afastando-se das atividades práticas. “Do ponto de
vista da organização clássica das disciplinas, a argumentação está vinculada à lógica, “a arte
de pensar corretamente”, à retórica, “a arte de bem falar”, e à dialética, “a arte de bem
dialogar” (PLANTIN, 2008, p. 8-9). Esse conjunto, apontado por Plantin (2008), forma a base
do sistema no qual a argumentação foi pensada, de Aristóteles ao fim do século XIX.
Aristóteles forneceu, como ferramenta, o silogismo, que permitiu descrever, do ponto de vista
estrutural, a retórica, a dialética e a lógica.
Plantin (2008) afirma que “a construção de um sistema de pensamento autônomo da
argumentação, nos anos 1950, foi profundamente estimulada pela vontade de encontrar uma
noção de “discurso sensato”, por oposição aos discursos fanáticos dos totalitarismos”
(PLANTIN, 2008, p. 8), levando à substituição do paradigma clássico fundado por
Aristóteles.
Breton e Gauthier (2001) afirmam que a retórica foi, progressivamente, decaindo de
importância e que já não era considerada como objeto de estudo, mesmo sobrevivendo como
prática. A teoria argumentativa declinou no seio da retórica. A retórica tornou-se uma teoria
das figuras de estilo e a parte argumentativa reduziu-se à lógica – isso se deu em decorrência
do êxito crescente da demonstração matemática. “A lógica, ao se tornar formal, não se define
mais como uma arte de pensar capaz de reger o bom discurso em língua natural, mas como
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um ramo da matemática” (PLANTIN, 2008, p. 19). Esse autor conclui que a “argumentação
não foi esquecida, ela foi é profundamente deslegitimada” (PLANTIN, 2008, p. 20).
Plantin (2008) defende que a obra de Perelman e Olbrechts-Tyteca, publicada em
francês, em 1958, O tratado da argumentação, deu inicio ao movimento de renascimento,
emancipação e refundação dos estudos sobre a argumentação. O autor também aponta que a
obra de Toulmin, Os usos do argumento, publicada em inglês, em 1958, deu sua contribuição
para essa refundação17.
Existem convergências e divergências entre as teorias da argumentação que foram
criadas desde a sua sistematização. Elas contemplam concepções mais ou menos originais de
argumento. Breton e Gauthier (2001) apontam que não existe uma definição universal de
argumentação e o objeto de estudo que as teorias da argumentação parecem partilhar mantémse bastante vago.
[...] a argumentação é um objeto teórico cuja caracterização se faz sempre por
referência à racionalidade. Esta relação é concebida de diversas formas nas
diferentes teorias da argumentação. [...] Para algumas, um argumento é radicalmente
diferente de um raciocínio ou de uma demonstração; para outras, um argumento
consiste num raciocínio não formal; ainda para outras teorias, um raciocínio formal
pode constituir um argumento em certos contextos de utilização. (BRETON;
GAUTHIER, 2001, p. 15)

As concepções sobre argumentação foram construídas entre os momentos de
ascensão e depreciação pelos quais passou o desenvolvimento dos seus campos teóricos. Não
houve um consenso a respeito do termo, mas sua polifonia está relacionada às correntes
teóricas as quais seus estudiosos estão filiados.
5.1.2

Perspectivas
Essas diferentes teorias influenciaram as concepções que relacionam a argumentação

com a Matemática “e, particularmente, com a demonstração” (NUNES, 2011, p. 55).
Nunes (2011), citando Balacheff, destaca três correntes teóricas que podem ser
tomadas como referência para o debate: Ducrot, Chaim Perelman e Stephen Toulmin.
Na teoria da argumentação da língua de Ducrot, segundo Plantin (2008), a
argumentação deve ser abordada em um plano exclusivamente linguístico. De acordo com
essa perspectiva, quando um indivíduo produz um enunciado, é possível prenunciar o que ele
vai dizer em seguida.

17

Utilizamos, em nossa pesquisa, ao nos referirmos às ideias desses autores, as edições das obras já́ atualizadas
e traduzidas para a língua portuguesa.
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Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), a argumentação busca obter a adesão de
um auditório, ao invés de buscar estabelecer a validade de uma conjectura. Consideram que,
em um debate, pode-se chegar a um acordo, sem abandonar o campo da razão, a partir da
defesa de pontos de vistas diferentes. Entretanto, procuram transcender as categorias da lógica
formal, na utilização do raciocínio persuasivo e na argumentação justificada. A argumentação
é um processo relacionado com a influência de adesão de um auditório a certas teses, por
meio do discurso. Os autores definem auditório como o “conjunto daqueles que o orador quer
influenciar com sua argumentação” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 22).
Nessa concepção, a argumentação é subtendida como campo da retórica no qual impera o
raciocínio persuasivo e na argumentação justificada, segundo Nunes (2011), e não estabelece
verdades evidentes ou provas demonstrativas.
Toulmin (2006) traz uma ideia contrária, pois relaciona a validade de um enunciado
a uma estrutura discursiva racional. Essa estrutura é ternária (inicialmente, mas pode ser
ampliada) e permite a passagem de dados à conclusão a partir de garantias que sustentem essa
passagem. Tal estrutura “depende da validade das premissas estabelecidas por uma
comunidade ou domínio de referência, como por exemplo, as regras estabelecidas em
Matemática” (NUNES, 2011, p. 56).
Toulmin (2006) propõe uma organização estrutural dos elementos fundamentais
constitutivos de um argumento: dado (D), conclusão (C) e a garantia (W), justificativa do
enunciado. O argumento também pode ser complementado quando se especifica as condições
para que a justificativa apresentada seja válida ou não, acrescentando aos argumentos
qualificadores modais (Q). E caso a justificativa não seja válida, o autor admite mais um
componente na estrutura proposta, a refutação da justificativa (R). Se necessário, também
pode-se recorrer a um apoio (B) que dê suporte à justificativa. No presente estudo,
utilizaremos como referencial teórico o modelo estrutural de Toulmin para as análises dos
argumentos empregados pelos estudantes do 1º ano quando resolvem problemas do campo
aditivo, conforme descrito no capítulo 4.
Um aspecto importante evidenciado por Nunes (2011), a partir do modelo estrutural
de Toulmin (2006), está relacionado às discussões na sala de aula e à cultura científica:
O emprego de qualificadores ou refutações de argumentos em discussões na sala de
aula evidencia características da cultura científica, como o emprego de
argumentações semânticas e a necessidade de ponderações diante de diferentes
pontos de vistas, a partir das evidências construídas nos ambientes de aprendizagem.
(NUNES, 2011, p. 57)
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Esse tipo de estrutura, juntamente com os argumentos apresentados pelos estudantes,
permite identificar características das interações estabelecidas em aula. E, por meio desses
aspectos, podemos investigar como a prática da argumentação pode favorecer a compreensão
de conceitos em Matemática.
Toulmin (2006) considera esse modelo estrutural apresentado como a parte mais
refinada e específica da argumentação. Contudo, é importante salientar que é necessário
admitir, também, as fases que o compõem, desde a exposição de um dado problema a ser
solucionado, até o momento de sua validação ou refutação. No presente trabalho, proporemos
o desenvolvimento de uma sequência de atividades organizada a partir da TSD
(BROUSSEAU, 1996b), que, em nossa interpretação, guarda relações com algumas dessas
fases, e adotaremos o modelo estrutural para análise dos argumentos dos estudantes.
A perspectiva do filósofo português Rui Grácio (2009) sobre a temática da
argumentação será adotada na presente pesquisa, pois o autor admite que, ao se propor a
prática da argumentação, as competências argumentativas são desenvolvidas. Ele pensa na
argumentação a partir da interação. Nas interações, os participantes devem estar atentos à
funcionalidade e à validade ou não do que se aceitará como argumento em cada área.
Admitem-se vários argumentadores debatendo sobre determinado tema, a fim de possibilitar o
desenvolvimento de competências argumentativas capazes de auxiliar nos processos de ensino
e aprendizagem:
[...] procuraremos encontrar uma base descritiva tendo em conta dados empíricos
acerca da forma como os atores sociais representam o argumentar e como essas
representações influenciam as suas próprias práticas argumentativas, deixando assim
em aberto um caminho possível para se pensar o que sejam as competências
argumentativas e sobre o que fazer para as promover de um ponto de vista didático.
(GRÁCIO, 2009, p. 103)

Nesse sentido, de acordo com o autor, as competências argumentativas são
adquiridas a partir das interações coordenadas em torno de um determinado assunto. Apesar
de cada estudante apresentar seu ponto de vista sobre a temática em discussão, os argumentos
produzidos têm sua razão de ser em função das interações. O professor tem um papel central
na organização das situações que podem fazer emergir as interações, além de gerir o processo,
solicitando justificativas de asserções e colocando em evidência possíveis ideias divergentes.
Essa concepção defendida por Grácio (2009) está em consonância com nossa
investigação, assim como com nossos referenciais teóricos, pois as circunstâncias que
envolvem o processo argumentativo possibilitam tomá-lo como recurso para lidar
interativamente em sala de aula, a partir do conteúdo em jogo. Nunes (2011) ressalta que a

84

interação mediada pelo professor é essencial para compreensão do objeto em pauta, “no
sentido de o docente 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. 59). Consideramos que as pesquisas de Quaranta e Wolman
(2006) são convergentes com essa concepção, pois apontam a importância dos momentos de
discussão nas aulas de Matemática e o essencial papel do professor nesse processo. Também
guarda semelhanças com as ideias de Toulmin (2006) ao referir-se “aos campos de
argumentação cuja característica principal é a necessidade de justificativas de soluções, dadas
a problemas postos em campos específicos, baseadas em critérios da área em questão”
(NUNES, 2011, p. 59).
No campo da Educação Matemática, Krummheuer (1995, apud NUNES, 2011) faz
alusão à argumentação coletiva, decorrente do processo de interação argumentativa. A prática
argumentativa é considerada um fenômeno social que ocorre quando os estudantes envolvidos
nas ações propostas pelo professor cooperam na tentativa de ajustar suas interpretações, para
assim obter-se a compreensão dos conceitos em jogo, ou mesmo de expandir as discussões na
tentativa de incorporar novos conceitos.
Vimos até aqui que, sim, existe uma polifonia acerca do termo argumentação, mas,
os autores que a tomam como prática nas aulas de Matemática, Pedemonte (2002), Boavida
(2005), Nunes (2011), Castro (2015), dentre outros, entendem que é necessário haver, no
processo argumentativo, a articulação entre os elementos discursivos verbais e não verbais: a
fala, os gestos, as produções escritas ou numéricas, dados numéricos ou algébricos, as figuras
ou imagens. Esse conjunto de elementos que compõe o processo argumentativo evidencia a
complexidade que o termo carrega.
Assumiremos a argumentação como um fenômeno sociocultural, pois, na perspectiva
da interação social, ela se impõe como um processo de comunicação. As relações
estabelecidas por meio das comunicações de ideias em torno de um determinado assunto, de
acordo com Nunes (2011), apresentam-se como método de desenvolvimento ou
transformações de ideias, convergindo com uma concepção de aprendizagem com significado
em detrimento da transmissão de um produto, ou exercício, já acabado.
Na presente pesquisa, assim como Nunes (2011), admitiremos que as argumentações
nas aulas de Matemática são práticas desenvolvidas a partir de diversos conteúdos. Essas
práticas devem ser constituídas por ações que possibilitem coletar evidências que permitam
tornar plausível, convencer e aumentar a convicção sobre ideias discutidas (as representações
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podem ser numéricas, algébricas ou figurais – pictóricas ou icônicas). E, também,
constitutivas de asserções, justificativas (escritas e faladas), diálogos consonantes ou
controversos e gestos. Essa prática deve propiciar aos estudantes o desenvolvimento de
competências argumentativas.
Em consonância com as pesquisas mencionadas nesta seção e com a concepção de
Grácio (2009), acreditamos que os estudantes têm condições de comunicar suas ideias
distanciando-se da situação de apenas receptores em sala de aula. Os estudantes, juntamente
com o professor, podem assumir a tarefa de produtores de conhecimento.
As competências argumentativas podem possibilitar a proatividade dos estudantes, a
tomada de decisões, o respeito aos pontos de vistas diferentes que circulam em uma sala de
aula, – transformando-a em um ambiente de mais colaboração.

5.2

O campo aditivo: diferentes categorias e relações
Vergnaud (1996a; 2014) assinala que o campo conceitual das estruturas aditivas é o

conjunto de situações que envolvem uma ou várias adições e subtrações agregado ao conjunto
dos conceitos e de teoremas que permitem analisá-las como tarefas matemáticas e
representado pelo conjunto de símbolos que dão sentido ao tratamento da situação. Assim, o
estudante utiliza o domínio constituído pelas primeiras situações enfrentadas para construir as
bases para as relações com as novas propostas.
As relações aditivas são relações ternárias que podem ser encadeadas de diversas
maneiras. Elas podem resultar em uma grande variedade de estruturas aditivas. Vergnaud
(1996a; 2014) assinala seis relações de base – que resultam de considerações psicológicas e
matemáticas – que foram classificadas da seguinte maneira: (1) composição, a composição de
duas medidas numa terceira; (2) transformação, a transformação (quantificada) de uma
medida inicial numa medida final; (3) comparação, a relação (quantificada) de comparação
entre duas medidas; (4) composição de duas transformações; (5) transformação de uma
relação; e (6) composição de duas relações.
Essa classificação envolve medidas, transformações ou estados relativos, conceitos
que têm diferentes significados quando aplicadas aos problemas do campo aditivo. A partir
das três situações que seguem, exemplificaremos as diferenças importantes que elucidam
algumas das considerações psicológicas e matemáticas que deram origem a tais relações de
base:
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▪

Carol tem 4 pulseiras douradas e 3 pulseiras prateadas. No total, tem 7 pulseiras.

▪

Luísa tem 4 pulseiras e ganha 3 de sua tia. Agora, a menina tem 7 pulseiras.

▪

Maria tem 4 pulseiras e Fernanda tem 3 a mais do que ela. Fernanda tem 7 pulseiras.
Ainda que as três situações possam ser explanadas pela operação 4 + 3 = 7, as

relações postas em cada situação são bastante diferentes. Na primeira, 4 e 3 são medidas da
coleção de pulseiras, portanto, 7 é a medida total de pulseiras que Carol tem. O resultado 7 é a
união das duas coleções, ele não representa nenhuma mudança na quantidade de pulseiras.
Nessa situação, há uma composição de medidas.
Na segunda situação, 4 é a medida da coleção de pulseiras, mas 3 representa uma
transformação. Luísa ganhou 3, portanto, sua coleção aumentou. Ocorreu uma
transformação positiva sobre uma medida. O estado inicial da coleção era 4 e o estado final é
7. A transformação ocorreu em um tempo porque, antes, Luísa tinha 4 pulseiras e agora tem 7.
Na última situação, 4 é a medida de uma coleção, porém, o 3 não representa uma
medida, como na primeira situação, e nem uma transformação, como na segunda situação. No
exemplo dessa terceira situação, 3 representa uma relação entre a quantidade de pulseiras das
duas meninas, Maria e Fernanda.
Vergnaud (2014) ressalta que a complexidade dos problemas do campo aditivo varia
não apenas em função das diferentes categorias e relações numéricas, mas, também em
função das diferentes classes de problemas que podem ser formulados para cada categoria.
Os Quadros 5.1 a 5.5 foram organizados com o objetivo de exemplificar as
categorias dos tipos de problemas, segundo a classificação de Vergnaud, além de elucidar
subdivisões em algumas das categorias a partir da posição que ocupa a incógnita. Optamos
por essa organização, pois consideramos que as diferenças são importantes para os primeiros
anos do Ensino Fundamental. Por causa dessas diferenças, os diferentes tipos de problemas
devem ser abordados como objeto de estudo na escola, oportunizando distintas experiências
de aproximação e reflexão para os alunos. O estudo dos problemas do campo aditivo deve ser
organizado ao longo de vários anos, pois, como veremos, algumas categorias não são
alcançadas pelos alunos dos primeiros anos, como é o caso dos problemas que envolvem
estados relativos. Os códigos utilizados nos esquemas são os mesmo de Vergnaud
(VERGNAUD, 2014, p. 201):
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Código

representa

o retângulo

um número natural

o círculo

um número relativo

a chave vertical

a composição de elementos de
mesma natureza

a chave horizontal
uma transformação ou relação,
quer dizer, a composição de
elementos de natureza diferente

a flecha horizontal
a flecha vertical

No quadro 5.1, apresentamos exemplos de problemas em que duas medidas se
compõem para formar outra medida.

Quadro 5.1 – Classificação dos problemas do campo aditivo – composição

Composição

Categorias e suas
subdivisões

Problemas em
que duas
medidas se
compõem para
formar outra
medida

Posição da
incógnita
A incógnita
(valor
desconhecido) é
o resultado da
composição

A incógnita
(valor
desconhecido) é
uma das medidas

Exemplo de
problema de
enunciado

Análise sobre as
relações

?

Na mesa há 12
livros e na
estante há 17.
No total, quantos
livros há nessa
casa?

O número de livros
da mesa e da estante
são duas medidas
que se juntam para
formar uma nova
medida (o total).

32

No viveiro do
parque há 32
pássaros. Se já
vi 13 pássaros,
quantos estão
faltando para eu
ver?

O número de
pássaros que eu vi
(13) e os que eu não
vi (incógnita) são
duas medidas que se
compõem para
formar o total de
pássaros (32)

Esquema

12
17

13
?

}
}

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No Quadro 5.2 apresentamos as seis subdivisões dos problemas de transformação:
positiva e negativa. A incógnita varia de posição nos estados iniciais, na transformação e nos
estados finais nos exemplos organizados.
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Quadro 5.2 – Classificação dos problemas do campo aditivo – transformação

Transformação

Problemas de transformação positiva

Categorias e
suas
subdivisões

Posição da
incógnita

A incógnita
(valor
desconhecido) é
o estado final

+50
46

A incógnita
(valor
desconhecido) é
o estado inicial

?

+16
?

A incógnita
(valor
desconhecido) é
a transformação

A incógnita
(valor
desconhecido) é
o estado final
Problemas de transformação negativa

Esquema

A incógnita
(valor
desconhecido) é
o estado inicial

A incógnita
(valor
desconhecido) é
a transformação

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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+?
15

47

-7
20

?

-13
?

16

-?
68

31

Exemplo de
problema de
enunciado

Análise sobre as relações

Luiz tinha R$46,00
em seu cofrinho.
Ganhou de usa avó
R$50,00 e também
colocou no cofrinho.
Quanto dinheiro ele
tem guardado?

O valor que havia no
cofrinho (46) é o estado
inicial de uma transformação
positiva (acrescentar 50
reais). A incógnita é o estado
final, o valor total do
cofrinho (96).

No seu aniversário,
Saulo ganhou 16
carrinhos e sua
coleção passou a ter
87 carrinhos.
Quantos carrinhos
Saulo tinha antes de
seu aniversário?

A coleção sofreu uma
transformação positiva
(recebeu 16 carrinhos). O
estado final é conhecido
(87). A incógnita é a
quantidade de carrinhos que
Saulo tinha inicialmente
(71).

Silas é corredor. Na
segunda-feira,
correu 15
quilômetros. No
sábado, já tinha
corrido 47. Quantos
quilômetros correu
durante a semana?

Sabe-se o valor do estado
inicial (15) e do estado final
da transformação (47). A
incógnita é a transformação
sofrida, ou seja, os
quilômetros corridos durante
a semana (32).

João comprou uma
caixa com 20
bombons. Ele já
comeu 7. Quantos
bombons restam?

Os bombons da caixa são o
estado inicial (20). Eles
sofrem uma transformação
(comeu 7). A incógnita é o
estado final da transformação
(13).

Fernando perdeu 13
palitos no jogo.
Agora ele tem 16.
Quantos palitos
Fernando tinha antes
de jogar?

A incógnita é o estado
inicial: é a quantidade de
palitos que Fernando tinha
antes de começar a jogar
(29). Ocorreu uma
transformação negativa e ele
perdeu (13) palitos. O estado
final é a quantidade de
palitos com que ele ainda
ficou (16).

Rafael tinha 68
palitos. Depois de
jogar, ficou com 31.
Quantos palitos ele
perdeu?

Sabe-se o valor do estado
inicial (68), que é a
quantidade de palitos que
Rafael tinha, e do estado
final (31), que é a quantidade
de palitos com que Rafael
ficou. A incógnita é a
transformação sofrida, ou
seja, a quantidade de palitos
que ele perdeu no jogo.
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No Quadro 5.3 apresentamos os problemas de comparação. A posição da incógnita
pode ser uma das medidas ou a relação entre as medidas.
Quadro 5.3 – Classificação dos problemas do campo aditivo – comparação
Categorias e suas
subdivisões

Posição da
incógnita

Exemplo de
problema de
enunciado

Análise sobre as relações

+8

Miguel e Chico
pegaram
conchinhas na
praia. Miguel
pegou 9. Se
Chico pegou 8 a
mais que
Miguel, quantas
ele pegou?

As duas medidas (número de
conchinhas de cada um)
estão sendo comparadas pela
relação “ter 8 a mais”. Nesse
caso, 8 é um “estado
relativo” que vincula 9 e 17.
A incógnita é uma das
medidas: o número de
conchinhas de Chico (17).
Trata-se de uma relação
estática, já que não há
transformação, as coleções
não mudam.

?

Miguel e Chico
pegaram
conchinhas na
praia. Miguel
pegou 9. Se
Chico pegou 17,
quantas Chico
pegou a mais
que Miguel?

As duas medidas (número de
conchinhas de cada um 9 e
17) estão sendo comparadas
pela relação “quantas pegou
a mais”. A incógnita está na
relação (8). Trata-se de uma
relação estática, já que não
há transformação, as
coleções não mudam.

Esquema

9

Comparação

A incógnita
(valor
desconhecido) é
uma das
medidas
Problemas que
relacionam
duas medidas
(ideia de
comparação)

?

9
A incógnita
(valor
desconhecido) é
a relação entre
as medidas

17
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No Quadro 5.4 apresentamos os problemas em que há a composição de duas
transformações e suas seis subdivisões a partir do lugar que a incógnita ocupa. Nessa
categoria, uma característica que diferencia os problemas das demais categorias é que os
problemas, propostos exclusivamente em termos de transformação, têm o estado inicial e o
estado final desconhecidos. E esses dados não são relevantes para a solução dos problemas.
São problemas que têm alcance pelos alunos do 3º ano, porém, aqueles problemas como os
dois últimos exemplos, em que há duas transformações, sendo uma delas positiva e a outra
negativa, não são recomendados para esse ano da escolaridade e é comum que mesmo os
alunos do Ensino Fundamental 2 também apresentem dificuldade para resolvê-los
(BROITMAN, 2011; VERGNAUD, 2014).
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Quadro 5.4 – Classificação dos problemas do campo aditivo – composição de duas transformações

Composição de duas transformações

Categorias e suas
subdivisões

Problemas em que
duas transformações
se compõem para dar
lugar a outra
transformação

Posição da
incógnita

Exemplo de problema
de enunciado

Análise sobre as relações

A incógnita (valor
desconhecido) é a
composição:
transformações
negativas

Sofia perdeu, primeiro,
6 figurinhas, depois,
perdeu 3 figurinhas.
Quantas perdeu no
total?

Ocorre a composição de duas
transformações do mesmo tipo
(perdeu 6 e perdeu 3). A
incógnita é a composição (9).

A incógnita (valor
desconhecido) é
uma das
transformações:
transformações
negativas

Sofia perdeu 6
figurinhas na primeira
partida. Entre a primeira
e a segunda partida,
perdeu 9 figurinhas.
Quantas figurinhas
perdeu na segunda
partida?

Há duas transformações
(perdeu 6 e perdeu ?), mas,
não há composição. A
incógnita é uma das
transformações, pois é
necessário calcular a perda da
segunda partida.

A incógnita (valor
desconhecido) é a
composição:
transformações
positivas

Sofia ganhou 6
figurinhas na primeira
partida e 3 na segunda.
Quantas figurinhas
ganhou no total?

Ocorre a composição de duas
transformações do mesmo tipo
(ganhou 6 e ganhou 3). A
incógnita é a composição (9).

A incógnita (valor
desconhecido) é
uma das
transformações:
transformações
positivas

Sofia ganhou 6
figurinhas na primeira
partida. Entre a primeira
e a segunda partida,
ganhou 9 figurinhas. O
que aconteceu na
segunda partida?

Há duas transformação
(ganhou 6 e ganhou ?), mas,
não há composição. A
incógnita é uma das
transformações, pois é
necessário calcular o ganho da
segunda partida (3).

A incógnita (valor
desconhecido) é a
composição:
uma transformação
positiva e uma
negativa

Sofia perdeu 6
figurinhas na primeira
partida; na segunda
ganhou 3 figurinhas.
Com quantas Sofia
ficou?

Para a composição, devem ser
somados dois números de
sinal contrário. Para a solução,
é necessário analisar o que
aconteceria com diferentes
estados iniciais hipotéticos.

A incógnita (valor
desconhecido) em
uma das
transformações:
uma transformação
positiva e uma
negativa

Sofia perdeu 6
figurinhas na primeira
partida. Entre duas
partidas, perdeu 3
figurinhas. O que
aconteceu na segunda
partida?

A operação e o valor da
transformação total dependem
da magnitude dos valores das
transformações. Envolve a
compensação de ganhos e
perdas.

Esquema que exemplifica um problema de composição de duas transformações – uma positiva e outra negativa:
Sofia ganhou, ontem, 6 figurinhas e, hoje, perdeu 9 figurinhas. Ao todo, ela perdeu 3 figurinhas.
+6, -9, -3 são números relativos:
+6

-9

-3

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de Broitman (2011, p. 18-20) e Vergnaud (2014, p. 204).
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As próximas categorias, apresentadas no Quadro 5.5, serão apenas exemplificadas,
segundo Broitman (2011) e Vergnaud (2014), sem as subdivisões, pois essas são similares às
categorias já analisadas. São situações mais complexas para os alunos dos anos iniciais do
Ensino Fundamental.
Quadro 5.5 – Classificação dos problemas do campo aditivo – transformação de uma relação e
composição de duas relações
Exemplo de problema
de enunciado

Transformação
de uma relação

Análise sobre as relações

Problemas em que
ocorre uma
transformação
sobre um estado
relativo

Maria devia 6 figurinhas
para Ana. Devolveu 4.
Agora só deve 2.

Neste exemplo, 6 e 2 são estados relativos. A
transformação é a quantidade que Maria
devolveu (4).

Composição de
duas relações

Categorias

Problemas em que
dois estados
relativos se
compõem para dar
lugar a outro
estado relativo

Maria deve 6 figurinhas
a Ana, mas Ana deve 3
figurinhas para Maria.
Logo, Maria deve
somente 3 figurinhas
para Ana.

Neste exemplo, os estados relativos (6 e 3) se
compõem. E 3 é o resultado da compensação
entre ambos. É bastante similar à categoria em
que duas transformações se compõem para dar
lugar a uma terceira, mas a diferença é que,
nesse caso, não há uma ordem temporal.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A TCC será utilizada na presente pesquisa como referência para a organização da
sequência didática de problema do campo aditivo da investigação com o 1º ano do Ensino
Fundamental. Nela, serão identificadas as categorias dos problemas, suas subdivisões e suas
implicações nos procedimentos de resolução e argumentações dos alunos.

5.3

O Livro Didático como material de referência para o professor –
análise praxeológica
No Brasil, uma política pública que vem se aprimorando desde 1937, quando foi

criado o Instituto Nacional do Livro18 (INL), é a do Livro Didático. O INL foi criado para dar
maior legitimação ao livro didático nacional e, consequentemente, auxiliar o aumento de sua
produção. Dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (BRASIL, 2016)
documentam que, desde então, por meio de sucessivos decretos e portarias, foram criadas

18

Um órgão específico para legislar sobre políticas do livro didático.

92

políticas de legislação, controle de produção, circulação, condições de produção, importação e
utilização do LD.
Em 1970, a Portaria nº 35, de 11/3/1970, do Ministério da Educação, implementa o
sistema de coedição de livros com as editoras nacionais, com recursos do INL. Esse instituto
passa a desenvolver o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (Plidef). Até
esse período, não era possível atender a todas as escolas do país e nem todos os anos do
Ensino Fundamental. Em 1976, a Fundação Nacional do Material Escolar (Fename) torna-se
responsável pela execução do programa do LD. Os recursos provêm do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), porém, por falta de recursos, a maioria das escolas
municipais eram excluídas do programa.
Foi em 1983, quando criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que
incorpora o Plidef, em substituição à Fename, que a proposta de participação dos professores
na escolha dos LD é colocada em prática e os demais anos do Ensino Fundamental são
incluídos no programa. Em 1985, o Plidef dá lugar ao Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD).
O PNLD trouxe várias mudanças na política do LD, já desde sua criação, e vem se
aprimorando até hoje. Uma das mudanças positivas está relacionada ao fomento à melhora na
qualidade dos LD, uma vez que foram criados critérios bem definidos para a participação no
programa e, a partir de 1998, foi criado um Guia de Livros Didáticos. Essa exigência fez com
que autores e editoras se empenhassem em qualificar suas obras.
Tanto pelo alcance que o programa tem quanto pela melhora na qualidade dos livros,
os educadores passaram a atribuir ao LD um papel destacado dentre os recursos didáticos que
podem ser utilizados. Dos 81 professores que participaram da nossa pesquisa respondendo ao
questionário (que se encontra na seção 5.4), 50% dizem que uma das maneiras de se
atualizarem sobre o ensino da Matemática é pelo estudo do Manual do Livro Didático
adotado.
O livro didático traz para o processo de ensino e aprendizagem mais um elemento, o
seu autor, que passa a dialogar com o professor e com o aluno. Nesse diálogo, o
livro é portador de escolhas sobre: o saber a ser estudado (a Matemática); os
métodos adotados para que os alunos consigam aprendê-lo mais eficazmente; a
organização curricular ao longo dos anos de escolaridade. Estabelece-se, assim, uma
teia de relações que interligam quatro polos: um deles é formado pelo autor e o livro
didático; o professor, o aluno e a Matemática compõem os outros três. (BRASIL,
2016, p. 18-19)
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E, ainda utilizando os dados do nosso instrumento questionário, quando perguntamos
aos professores se utilizam as orientações indicadas no LD para a organização dos momentos
de discussão, tema importante para o nosso estudo, responderam:
Tabela 5.1 – Respostas à questão sobre utilização das orientações do LD para organização dos
momentos de discussão em aula de Matemática
Sempre

Frequentemente

Às vezes

Nunca

15%

27%

51%

7%

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Ou seja, cerca da metade desse grupo aponta que “às vezes” utiliza as orientações do
LD para as situações de organização dos alunos. A porcentagem dos professores que utilizam,
sim, as orientações “sempre” ou “frequentemente” para essa prática totaliza 42%, e somente
7% indicam que “nunca” as utilizam. Esses dados corroboram com a ideia de relevância que o
LD tem para os professores que atuam nas escolas do Brasil.
As pesquisas em Didática da Matemática têm contribuído, segundo Almouloud
(2015), para identificação e a compreensão de fenômenos que interferem nos processos de
ensino e de aprendizagem de conceitos matemáticos. O autor destaca que:
A ênfase na compreensão desses fenômenos trouxe à tona a necessidade de
desenvolver modelos teóricos que pudessem caracterizar os conhecimentos e saberes
matemáticos, bem como fatores que interferem nos processos de ensino e de
apropriação de conhecimentos/saberes pelo aluno. Um dos modelos teóricos
desenvolvidos na Didática da Matemática é a Teoria Antropológica do Didático [...].
(ALMOULOUD, 2015, p. 10)

Com o objetivo de identificar e compreender, nos contornos de nossa pesquisa,
alguns dos fatores mencionados por Almouloud, consideramos oportuno analisar um dos
principais materiais didáticos utilizados pelos professores, o livro didático (LD). O modelo
teórico da Teoria Antropológica do Didático (TAD) será utilizado como pano de fundo para
essa análise a fim de identificar as organizações praxeológicas existentes neste material
didático.
Assim, identificamos no Banco de Dados Estatísticos do FNDE (BRASIL, 2016), no
documento PNLD 2016: coleções mais distribuídas por componente curricular, o livro do 1º
ano do Ensino Fundamental mais distribuído pelo PNLD 201619, ou seja, o livro ao qual mais
professores do Brasil tiveram acesso nesse período, para realizarmos essa análise: Projeto
Ápis: matemática, de Luiz Roberto Dante (DANTE, 2014).
19

Última edição do período em que desenvolvemos nossa pesquisa.
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5.3.1

A Teoria Antropológica do Didático (TAD)
A TAD, desenvolvida por Chevallard (1996), estuda as condições, possibilidades e

funcionamento de Sistemas Didáticos entendidos como relações sujeito-instituição-saber. Ela
estuda o homem frente ao saber matemático e, mais especificamente, frente às situações
matemáticas. Na Didática da Matemática, esse quadro conceitual é chamado de “antropologia
do conhecimento ou antropologia cognitiva” (CHEVALLARD, 1996, p. 128).
A TAD utiliza-se de organizações praxeológicas para avaliar como um objeto
matemático existe em determinada instituição. Essa praxeologia pressupõe um método para
analisar as práticas que ocorrem no interior das instituições, tanto pela sua descrição, como
também pelas condições em que essas ocorrem. Segundo Chevallard (1996), para
determinado tema de estudo, deve-se considerar, em primeiro lugar, a realidade matemática
que pode ser construída – a qual denomina Praxeologia Matemática ou Organização
Matemática (OM), em segundo lugar, a maneira como essa realidade pode ser
estudada/ensinada – que será denominada Organização Didática (OD).
Almouloud (2014; 2015) sugere que sejam observados quatro postulados postos por
Chevallard para o estudo da praxeologia.
Quadro 5.6 – Descrição de Tarefas, Técnicas, Tecnologia e Teoria
Postulado

Simbologia

Significado

Como são identificadas

Tarefa

T

Tarefas a serem cumpridas

São identificadas por um verbo de ação que sozinho
caracteriza um tipo de tarefa

Técnica

!

As técnicas são necessárias
para o cumprimento das
tarefas

Pelas ações realizadas, como uma maneira de fazer
uma tarefa

Tecnologia

θ

As tecnologias legitimam
as técnicas

É o conhecimento matemático. A tecnologia vem
descrever e justificar a técnica como uma maneira de
cumprir corretamente uma tarefa

Teoria

Θ

As teorias justificam as
tecnologias

É o conteúdo geral

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A análise do sistema [T, !, θ, Θ] compõe uma praxeologia. Esses quatro
componentes articulam dois blocos:
▪

O bloco [T, τ], formado por um tipo de tarefa e por uma técnica, é chamado práticotécnico, que pode ser identificado como “saber-fazer”;

▪

O bloco tecnológico-teórico [θ, Θ] pode ser identificado como “saber”.
Almouloud ressalta:
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Para Chevallard [...], um saber-fazer, identificado por uma tarefa e uma técnica, não
é uma entidade isolada porque toda técnica exige, em princípio, uma justificativa,
isto é, um “discurso lógico” (logos) que lhe dá suporte, chamado de tecnologia.
Segundo o autor, a tecnologia vem descrever e justificar a técnica como uma
maneira de cumprir corretamente uma tarefa. Assim, qualquer bloco tarefa/técnica
vem sempre acompanhado de algum vestígio de tecnologia. (ALMOULOUD, 2014,
p. 116)

Esse modelo metodológico–teórico contribuirá com esta pesquisa para a
identificação da praxeologia presente no LD, a fim de compreendermos se são e como são
priorizadas as atividades que propiciam o desenvolvimento de competências argumentativas
pelos alunos. Nosso estudo tem o objetivo de investigar como os alunos explicam as
resoluções para problemas do campo aditivo e como desenvolvem essas explicações. Porém,
optamos por iniciar nossa investigação por uma análise geral das atividades do referido LD.
5.3.2

Análise geral
Esta seção tem o objetivo de analisar detalhadamente o LD mais distribuído pelo

PNLD no Brasil. Depois da identificação e caracterização do referido material, serão
analisadas todas as orientações elaboradas para o professor que têm relação com o
desenvolvimento de competências argumentativas: no manual do livro e nas páginas de cada
atividade. Além das orientações fornecidas aos estudantes descritas nas próprias atividades
com o mesmo propósito.
Na sequência, será feita a análise praxeológica dos problemas do campo aditivo
presente no material e finalizaremos a seção com as considerações a respeito dessa análise.
5.3.2.1 Identificação e caracterização do Livro Didático
Identificação da Obra: PROJETO ÁPIS – MATEMÁTICA20
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora: Ática
Ano de ensino a que se destina: 1º ano do Ensino Fundamental
Edição e ano de publicação: 2ª Edição de 2014 – 1ª impressão
Código da Obra: CL 738747

20

A edição analisada foi produzida para as redes particulares de ensino e estava em vigor no ano de 2017,
quando a análise foi realizada para esta pesquisa. Essa edição guarda algumas diferenças da edição destinada
às escolas públicas. A partir do que consta no guia do PNLD 2016, observa-se que não há diferenças nos
conteúdos abordados, mas os capítulos foram transformados em unidades. Também foi criada uma seção
especial ao final do livro do 1º ano chamada “Brincadeira tem hora”. O título do livro é Projeto Ápis –
Alfabetização Matemática. Não foi realizada análise comparativa entre as duas edições.
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O livro didático tem 240 páginas. É organizado em 4 unidades e cada unidade tem
dois capítulos – totalizando 8 capítulos.
▪

Os capítulos têm as seguintes seções já explicadas nas primeiras páginas do livro, após a
apresentação:

▪

Trançando saberes: seção interdisciplinar que visa a estimular o aluno a refletir sobre a
importância de sua atuação como cidadão na sociedade

▪

Brincando também se aprende: são jogos ou brincadeiras que visam a estimular o trabalho
cooperativo

▪

Explorar e descobrir: atividades concretas e de experimentação

▪

Desafio: atividades de maior complexidade para testar conhecimento e criatividade

▪

Vamos ver de novo: contém atividades para rever conceitos estudados no capítulo e em
capítulos anteriores

▪

O que estudamos: trata-se de um resumo dos principais assuntos da unidade.

▪

Tais seções estão assim distribuídas no livro pela quantidade em cada Unidade e
Capítulo:

Tabela 5.2 – Quantidade de seções em cada unidade e capítulo do livro
Unidades

Brincando
também se
aprende

Desafio

1

1

1

2

1

1

1

1

Capítulos

1

3

2

Traçando
saberes

1

4

1

3

6
8
Total

O que
estudamos

1
1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

8

12

8

4

1

7

4

Vamos
ver de
novo

4

5

3

Explorar e
descobrir

2

1

5

1
1

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

O livro é acompanhado de um Caderno chamado Projeto Ápis Divertido, que
consiste em material para ser destacado e utilizado com as atividades do livro. Exemplos:
barrinhas coloridas, Tangram e miniaturas de cédulas e moedas, entre outros. E, também, de
um Caderno de Atividades com a seguinte indicação para o aluno: “as atividades deste
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caderno servem para você recordar, aprofundar e fixar os vários assuntos estudados nos
capítulos do livro” (DANTE, 2014, p. 2).
5.3.2.2 As orientações ao professor: no manual
Ao final do livro do 1º ano, há um manual com 120 páginas dividido em duas partes:
Parte Geral – com orientações para toda a coleção, que vai do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental (56 páginas); e a Parte Específica – com orientações destinadas às atividades
apenas desse volume (60 páginas).
Na Parte Geral, ele apresenta as ideias para utilização do livro e justifica: “Este
Projeto traz um número reduzido de explicações, pois prioriza a atividade do aluno,
estimulando a reflexão e a resolução de problemas, com o objetivo de auxiliar na produção de
significados. Assim, o professor deve incentivar essas atividades” (DANTE, 2014, Manual do
professor, p. 12).
Sobre a postura do professor, o autor considera que deve ser mais de facilitador,
orientador, estimulador e incentivador da aprendizagem, pois deve priorizar a construção de
conhecimento pelo fazer e pensar do aluno. Coloca que o professor deve estimular a
autonomia do aluno “criando, na sala de aula, uma atmosfera de camaradagem, em que o
diálogo e a troca de ideias sejam uma constante, quer entre professor e aluno, quer entre
alunos”; e acrescenta:
Em lugar de “ensinar”, no sentido tradicionalmente entendido, o professor deve estar
ao lado de um aluno, de uma dupla ou de um grupo, ajudando-o a pensar, a
descobrir. A resolver problemas usando caminhos e estratégias diversificadas. Com
isso, o professor se transforma também em investigador, buscando e criando novas
atividades, novos desafios e novas situações-problema, registrando tudo para
posterior reflexão, transformação e aprimoramento.
De tempos em tempos, uma aula expositiva partilhada, dialogada com os alunos,
pode ser apropriada para sistematizar e organizar as descobertas, ideias e resultados
e também para sistematizar os assuntos tratados em determinado período. (DANTE,
2014, Manual do professor, p. 12).

O autor apresenta algumas possibilidades para o trabalho com o livro, mas ressalta a
autonomia que o professor pode ter para o uso. No que o autor chama de pressupostos
teóricos que embasam uma nova maneira de ensinar Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, destacamos três – por estarem diretamente ligados ao desenvolvimento desta
pesquisa – dos quinze objetivos de ensino, indicando que “devem levar o aluno a”:
▪

resolver situações-problema e, a partir delas, construir o significado das quatro
operações fundamentais (adição, multiplicação, subtração e divisão) e delas se
apropriar;
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▪

desenvolver, com compreensão, procedimentos de cálculos – mental,
aproximado (por estimativa e por arredondamento), por algoritmos diversos, por
analogias etc.;

▪

comunicar ideias matemáticas de diferentes formas: oral, escrita, por tabelas,
diagramas, gráficos etc. (DANTE, 2014, Manual do professor, p. 13).

Dante (2014) também destaca a importância das pesquisas em Educação Matemática
e das contribuições que vem dando ao ensino acerca de algumas práticas: (1) trabalhar as
ideias, os conceitos matemáticos antes da simbologia, antes da linguagem matemática,
referindo-se aos registros convencionais, e indica o uso de materiais concretos, além da
exploração dos recursos próprios dos alunos; (2) a não mecanização de procedimentos e
regras e, sim, um trabalho mais centrado na compreensão, e cita as práticas tradicionais do
ensino dos algoritmos convencionais; (3) o estímulo à autonomia de pensamento do aluno e
do ensino centrado na imitação ou repetição do livro ou do que o professor fez ou ensinou; (4)
o trabalho com situações-problema da própria da vivência do aluno, que o façam pensar,
analisar, julgar e decidir a melhor solução; (5) trabalhar o conteúdo com significado para que
o aluno entenda que o que aprende pode ser útil para a vida em sociedade; (6) valorizar as
experiências que os alunos têm dentro e fora da escola; (7) incentivar o aluno a fazer cálculo
mental, estimativas e arredondamento, obtendo resultados aproximados; (8) considerar mais o
processo que o resultado da aprendizagem; (9) compreender o processo da Matemática como
um processo ativo, criando, na sala de aula, um ambiente de busca que estimule os alunos a
desenvolver, levantar hipóteses e conjecturas, testar, discutir e aplicar ideias matemáticas;
(10) permitir o uso de calculadoras, tablets e computadores; (11) utilizar a história da
Matemática como um recurso didático; (12) utilizar jogos; (13) desenvolver atitudes positivas
em relação à Matemática; (14) enfatizar igualmente os eixos de conteúdo da Matemática,
preferencialmente, trabalhando-os de modo integrado. Importante ressaltar que os exemplos
mencionados nessas práticas são sempre relacionados aos alunos maiores e não aos do 1º ano.
Nessa parte do manual, ainda há indicações para o uso do caderno, de recursos
didáticos auxiliares, para lições de casa e uma contextualização sobre a maneira como os
temas transversais foram trabalhados no livro.
Dante (2014) dedica uma boa parte apresentando a concepção sobre formulação e
resolução de problemas. Indica os objetivos. Apresenta quais são as etapas de resolução de
um problema e as organiza em um passo a passo que os alunos devem seguir, mesmo
ressaltando que tais etapas não são infalíveis: (a) compreensão do problema; (b) elaboração de
um plano de solução; (c) execução do plano; (d) verificação ou retrospectiva; (e) emissão de
resposta. O autor ressalta que a ênfase do Projeto, no qual esse volume analisado está
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incluído, é na formulação e resolução de problemas e apresenta um exemplo do que sugere
que seja feito na primeira semana de cada ano escolar para que os alunos se lembrem sempre
que forem resolver um problema. Esse exemplo consiste em uma situação que é resolvida a
partir das cinco etapas descritas anteriormente.
Na análise que fizemos de todas as atividades do volume para o 1º ano, constatamos
que essas etapas são apresentadas aos alunos como procedimento a ser seguido na resolução
de problemas. Contudo, essa indicação aparece apenas no capítulo 6, para problemas de
enunciado desse mesmo capítulo cujo tema é “adição e subtração”. Essa decisão do autor nos
leva a pensar em certa contradição com o que ele postula ser a ênfase do Projeto no qual o
livro do 1º ano está inserido: a formulação e resolução de problemas, conforme já anunciado
anteriormente. Pois, a todas as atividades que antecederam os problemas de enunciado do
capítulo 6, parece que não foi dado esse status. Em nossa análise, constatamos que a forma
como as atividades são apresentadas nos capítulos anteriores não parece criar condições de os
alunos pensarem nas etapas e nem nos procedimentos individualmente, pois elas já são
apresentadas de forma bastante dirigida. As técnicas (!), nos termos da TAD, normalmente
são as mesmas em boa parte das atividades, conforme descreveremos mais adiante. Por ora,
veremos dois problemas que elucidam essa análise.
Nos dois exemplos apresentados a seguir (Figura 5.1), a técnica (!) a ser utilizada é a
contagem e o registro do número, pois o autor já apresentou as imagens, a quantidade exata de
objetos (figurinhas no primeiro problema e peixes no segundo) e os procedimentos que devem
ser seguidos para que as respostas sejam encontradas, além de ter deixado lacunas no locais
das respostas, que pressupõe o registro do número.
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Figura 5.1 – Exemplo de dois problemas com os procedimentos de resolução já indicados

Fonte: Projeto Ápis: matemática, 1º ano (DANTE, 2014, p. 131).

Conforme mencionamos, trata-se de um exemplo da contradição que notamos ao
comparar os pressupostos sobre resolução de problemas postulados pelo autor com as
atividades do livro. Em nossa visão, uma possibilidade de aproximação para os alunos
aprenderem a resolver problemas, a partir do que o próprio autor propõe, seria não apresentar
todos os desenhos (figurinhas fora do álbum ou peixes no copo), no segundo termo, por
exemplo, deixando a cargo dos alunos utilizar a contagem ou não como primeiro
procedimento. Aumentar a grandeza do número no segundo termo seria outra variável
didática para que os alunos pudessem utilizar outros recursos que não somente a contagem, o
desenho ou o repertório que podem ter de memória, já que as somas resultam até 10 nesses
casos. E, certamente, estimular a socialização das resoluções entre o grupo de alunos.
Nessa Parte Geral há, ainda, um tópico para tratar da avaliação em Matemática. E o
autor finaliza dando informações úteis para a formação continuada do professor.
A Parte Específica do Manual do Professor é destinada a algumas orientações
sobre as atividades de cada Unidade e Capítulo e, também, às sugestões de outras atividades
complementares, sempre similares àquelas já contidas no livro. O autor dá uma orientação no
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Capítulo 1 para a atividade inicial, que parece ter um caráter de orientação geral, da qual
discordamos quando se refere aos registros no papel:
Nesta faixa etária é necessário que o professor trabalhe concretamente com o aluno,
para depois fazer o registro no livro. Explorar o próprio corpo do aluno, utilizar
material de sucatas variadas, material estruturado, abordar situações-problema por
meio da oralidade, para, só depois, representar e registrar no papel tem sido uma
estratégia que leva a excelentes resultados pedagógicos. (DANTE, 2014, Manual do
professor, p. 59)

Moreno (2006) trata da importância da intencionalidade nas atividades que podem
auxiliar os progressos nos procedimentos de registros dos alunos. A autora relata que as
crianças têm ideias prévias desde cedo e que as oportunidades de utilizar essas representações
são importantes para propiciar o progressivo avanço no domínio da expressão simbólica.
Comenta sobre a pesquisa de Martin Hughes, de 1987, que identificou quatro tipos de
representações: idiossincráticas, pictóricas, icônicas e simbólicas.
As representações idiossincráticas são aquelas em que não há relação com a natureza
dos objetos, nem com a cardinalidade, ou seja, não se referem nem à qualidade e nem à
quantidade dos objetos. Elas não informam quais nem quantos objetos há. As respostas mais
comuns dadas pelas crianças são encher a folha de garatujas. As representações pictográficas
são aquelas em que as crianças percebem a quantidade exata desenhando o mais fielmente
possível cada um dos objetos envolvidos na situação. Ela desenha carros se o problema tratar
de carros, ela desenha balões se foram balões ou meninos se tratar de meninos. As
representações icônicas dizem respeito à quantidade exata de objetos por meio de marcas que
não guardam referência à qualidade. Em geral, desenham “palitinhos/risquinhos ou bolinhas”,
tantos quantos forem os objetos do problema. Representações simbólicas são aquelas em que
as crianças utilizam símbolos convencionais para representar as quantidades. Em geral, são
utilizados os algarismos, mas, em alguns casos, as crianças escrevem o nome do número
como resultado.
Concordamos com a reflexão da autora sobre as formas de representação de que os
alunos podem se utilizar e ressaltamos que são questões pertinentes à presente pesquisa,
porém, que são contrárias às orientações apresentadas pelo autor do livro em análise quando
se refere às atividades com registro escrito:
Como fazer para que essas formas de representação evoluam? Novamente,
apresentamos a necessidade de que seja a situação que mostre ao sujeito a nãoconveniência ou pertinência do recurso escolhido. Por que o aluno vai sentir
necessidade de progredir até uma representação mais evoluída se as quantidades no
problema permitem desenhar sem grande esforço? Como faria um aluno para chegar
à representação se, na sala de aula, somente há portadores numéricos nos quais pode
se apoiar para descobrir como se escrevem os números? Como poderia apropriar-se
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das estratégias mais evoluídas de seus companheiros se o saber não circula, se não
há confrontação e intercâmbio? (MORENO, 2006, p. 62)

A reflexão de Moreno sobre como fazer para que as formas de representação dos
alunos evoluam também se relaciona com a reflexão que fizemos acerca dos exemplos da
Figura 5.1.
A seguir, analisaremos as orientações que são oferecidas aos professores nas páginas
de cada atividade.
5.3.2.3 As orientações ao professor: nas páginas de cada atividade
Além das orientações no Manual do Professor, como analisamos na seção anterior,
há, em cada página do livro, orientações ao professor sobre as atividades e seus objetivos.
Elas aparecem escritas em cor e fonte diferentes para que fiquem destacadas. O livro tem uma
boa diagramação, o que faz com que não seja “poluído de informações e imagens”. A
organização dessas orientações nas páginas pode ser muito útil ao professor, uma vez que
contém sugestões de encaminhamentos para antes, durante ou depois das atividades.
Em consonância com as reflexões que estamos propondo nesta investigação sobre
como os alunos desenvolvem competências argumentativas em Matemática, procuramos
identificar nesse LD quais são as orientações dadas ao professor – e as que são dadas aos
alunos diretamente nas atividades – para que isso aconteça. Neste momento, trataremos de
analisar se as orientações sugeridas ao professor, nas páginas de cada atividade, favorecem
esse desenvolvimento. Leitão (2011) ressalta que é o modo como tópicos curriculares são
apresentados no discurso da sala de aula o que permitirá – ou não – que se gere argumentação
sobre eles. A autora considera que há tipos de ações discursivas que favorecem o surgimento
da argumentação ao converterem temas curriculares, que são considerados canônicos, em
temas de argumentação, que são possíveis de serem polemizáveis.
Tais ações, que efetivamente constroem argumentação na sala de aula, podem ser
agrupadas em três categorias gerais: as que criam condições para o surgimento da
argumentação, as que sustentam e expandem a argumentação e as que legitimam o
conhecimento construído na argumentação. (LEITÃO, 2011, p. 31)

O Quadro 5.7 foi organizado com os tipos de orientações que foram sugeridas ao
professor e que podem gerar discussões que envolvam argumentação e a relação dessas
orientações com a atividade:
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Quadro 5.7 – Tipos de orientações sugeridas ao professor e sua relação com a atividade
Tipos de orientações

Ações que a orientação pode gerar e sua relação com a
atividade

Comente com os alunos

Ação que sugere uma discussão iniciada pelo professor

Faça perguntas e incentive os alunos a pensar

Ação sugerida para iniciar atividade, mas os alunos respondem
à atividade individualmente

Crie problematizações

Ora sugere que o professor crie problematizações, mas não
apresenta possibilidades*; ora apresenta possibilidades**

Conversa inicial coletiva antes da atividade

Sugere que o professor inicie uma conversa coletiva, mas os
alunos respondem à atividade individualmente em seguida

Sugere uma proposta de interação entre os
alunos porque se trata de uma brincadeira

Brincadeira sem desafios matemáticos, depois os alunos
respondem individualmente à atividade

Peça aos alunos que respondam

Ação que sugere interação entre professor e alunos, mas as
perguntas da atividade têm respostas únicas que não geram
interação entre os alunos

Peça aos alunos que comentem a partir da
cena

Ação sugerida para iniciar a atividade, mas depois os alunos
resolvem a atividade individualmente

Peça aos alunos que justifiquem a opção que
indica o resultado e faça outras perguntas que
gerem outros problemas

Ação que pode gerar interação caso as perguntas coloquem
desafios aos alunos para que gere interação e possibilidades de
explicações matemáticas

Brinque com as notas e moedas

Sugere brincar, mas sem identificar o tipo de interação entre os
alunos. A depender da proposta, ela pode gerar explicações
matemáticas, pois trata-se de operações com dinheiro

Peça a alguns alunos que relatem como
fizeram

Indica que há possibilidades de gerar explicações, caso os
alunos possam, além de relatar, também discutir as
possibilidades de resolução

Incentive os alunos a relatar como fizeram

Indica que há possibilidades de gerar explicações, mas a
atividade é de contagem com uma numeração baixa (20) – fator
que pode não favorecer as discussões.

Faça e incentive os alunos a fazer perguntas

Ação que pode gerar discussões e favorecer o desenvolvimento
de explicações

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A Tabela 5.3 foi organizada com o objetivo de identificarmos a quantidade de vezes
em que cada orientação foi sugerida ao professor por Unidade e por Capítulo do livro.
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Tabela 5.3 – Quantidade de orientações sugeridas ao professor ao longo dos capítulos do livro
Tipos de orientações sugeridas ao professor

Unidade
1

Unidade
2

Unidade
3

Unidade
4

C1

C3

C5

C6

C7

2

1

C2

C4

Total

C8

Comente com os alunos

2

Faça perguntas e incentive os alunos a pensar

2

Crie problematizações

*1

**1

Conversa inicial coletiva antes da atividade

4

1

Sugere uma proposta de interação entre os alunos
porque se trata de uma brincadeira

1

1

1

3

Peça aos alunos que respondam

2

1

1

4

Peça aos alunos que comentem a partir da cena

1

Peça aos alunos que justifiquem a opção que indica o
resultado e faça outras perguntas que gerem outros
problemas

5

1

3
**1

*1
**2
5

1
1

1

Brinque com as notas e moedas

2

Peça a alguns alunos que relatem como fizeram

2

Incentive os alunos a relatar como fizeram

2
3

2

7

1

1

Faça e incentive os alunos a fazer perguntas
Total geral

1

1
36

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A análise do Quadro 5.7 e da Tabela 5.3 precisa ser feita conjuntamente. São 12 tipos
diferentes de orientações ao longo do livro e que totaliza 36 possibilidades de interações
capazes de gerar discussões e explicações. Entretanto, conforme destacado na Tabela 5.3, nem
sempre as atividades corroboram a ação iniciada 21 , pois os alunos devem resolvê-las
individualmente. Em muitos casos, as atividades não oferecem desafios matemáticos para os
alunos, o que também faz com que as possibilidades de explicações não tenham tanto sentido.
5.3.2.4 As orientações que são descritas na própria atividade do aluno
Dando continuidade à análise, procuramos identificar quais são as orientações que
são dadas ao aluno, ou seja, que já aparecem descritas na própria atividade. Ainda que o
professor tenha autonomia para fazer outros tipos de organizações dos alunos (em duplas, em
trios ou em grupos) para que as interações aconteçam e, assim, as possibilidades de
argumentação possam emergir, consideramos importante fazer o levantamento de como o
21

Lembrando que são apenas sugestões dadas ao professor e ele pode decidir segui-las ou não.
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autor do livro pensou sobre essas organizações. Vale retomar um propósito do Projeto, do
qual esse livro faz parte, apresentado pelo autor quando fala que o papel do professor é
estimular a autonomia do aluno “criando, na sala de aula, uma atmosfera de camaradagem,
em que o diálogo e a troca de ideias sejam uma constante, quer entre professor e aluno, quer
entre alunos” (DANTE, 2014, Manual do professor, p. 12).
Esta pesquisa tem o propósito de investigar os problemas de enunciado do campo
aditivo, porém, como veremos nas próximas seções, não há muitas atividades que podem se
enquadrar na nossa análise, o que torna mais necessário ainda procurarmos entender como a
articulação entre as atividades de todos os eixos se dá ao longo das Unidades e Capítulos do
LD no que se refere à criação de propostas que podem gerar interações e, consequentemente,
possibilidades de argumentação.
No Quadro 5.8, foram organizadas as orientações dadas aos alunos, na própria
atividade, que sugerem interações possíveis de gerar discussões e o desenvolvimento da
argumentação.
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Quadro 5.8 – Tipos de orientações sugeridas aos alunos e sua relação com a atividade
Tipos de orientações

Ações que a orientação pode gerar e sua relação com a atividade

A atividade sugere que o aluno compare sua resolução com a de um amigo, mas
não há desafio matemático nessas situações. Exemplos:
Compare (ou verifique) com o
Siga as setas com o dedo para encontrar o caminho certo. Cujo objetivo é
amigo, mas sem desafio
construir padrões.
matemático*
No meu corpo há: 1 (um ou uma); 2 (dois ou duas). Desenhe as partes. Cujo
objetivo é resolver situações envolvendo os números de 1 a 10.
A atividade sugere que o aluno compare sua resolução com a de um amigo. Há
Compare (ou verifique) com o desafio matemático envolvido nessas situações. Exemplo de uma atividade com
amigo, com desafio
a planta de um bairro, cujo objetivo é trabalhar a localização.
matemático**
Trace os caminhos nas cores indicadas. Depois compare com os caminhos que
um colega traçou.
Comente com o colega

Atividades que sugerem que comentem com um colega, mas não há desafios
relacionados à atividade.

Atividade individual ou sem
Atividades em que há uma orientação escrita para que seja realizada
orientação sobre a organização individualmente ou em que não há orientação para o tipo de organização, mas
dos alunos
sua estrutura e consigna são as mesmas das atividades individuais.
Em duplas ou mais
São jogos realizados em duplas ou mais participantes
participantes quando é um jogo
Faça dupla com um colega

Atividades em que é clara a orientação para o trabalho em dupla

Bate-papo indicado na
atividade

Sugestões de bate-papo que nem sempre estão relacionados à atividade
Matemática. Em alguns casos, está relacionado aos temas transversais.

Junto com os colegas

Sugere “junto com os colegas” sem identificar a organização.

Atividade em grupo que é
atividade coletiva

Atividade que é coletiva porque há a indicação “classe toda”.

Confira suas descobertas com
o colega

Atividade individual que solicita que o aluno confira suas descobertas com um
colega, mas, por se tratar de uma atividade de contagem nos dedos cujo objetivo
é induzir ao uso da estratégia de sobrecontagem, não há descobertas a serem
feitas.

Depois, veja como os colegas
fizeram

Atividades que sugerem uma conversa com o colega sobre suas estratégias de
resolução, apesar de serem números baixos (5+3, 8+7), que não exigem o uso
de estratégias mais elaboradas.

Atividade oral

São atividades organizadas a partir de conversas coletivas sobre os conteúdos

Converse com os colegas sobre Sugere conversas entre alunos
Coletiva no final da atividade
para checar possibilidades22

Sugere que seja feita uma conversa coletiva ao final da atividade para checar as
possibilidades de resolução.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A Tabela 5.4 também foi organizada com o objetivo de identificarmos a quantidade
de vezes em que cada orientação foi dada nas atividades dos alunos por Unidade e por
Capítulo do livro.

22

Esse é o único tipo de ação que ora está descrito na própria atividade do aluno e ora apenas nas orientações
ao professor. Consolidamos a quantidade geral apenas aqui neste quadro.
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Tabela 5.4 – Quantidade de orientações sugeridas nas atividades dos alunos ao longo dos capítulos do
livro
Unidade
1

Unidade
2

Unidade
3

Unidade
4

C1

C2

C3

C5

C7

Compare (ou verifique) com o amigo, mas sem
desafio matemático*

1

2

Compare (ou verifique) com o amigo, com desafio
matemático**

1

Comente com o colega

1

2

Atividade individual ou sem orientação sobre a
organização dos alunos

9

24

19

19

Em duplas ou mais participantes quando é um jogo

1

2

1

2

Tipos de orientações sugeridas nas atividades dos
alunos

Faça dupla com um colega

C4

C6

C8

1
1

1

Total

4
1

4
3

1

1

Bate papo indicado na atividade

1

Junto com os colegas

1

Atividade em grupo que é atividade coletiva

11

34

35

1
2

4

2

20

171

1

8

1

11
1

2

3

1

1

2

Confira suas descobertas com o colega

1

Depois, veja como os colegas fizeram

1

1

1

1

1

4

1

2

4

3

1

9

Atividade oral

1

Converse com os colegas sobre
Coletiva no final da atividade para checar
possibilidades

1
2

1

1

Total geral

1

1
2

227

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Os dados contidos no Quadro 5.8 e na Tabela 5.4 evidenciam que há a preocupação
em criar situações para que os alunos interajam comparando, comentando, conferindo ou
conversando sobre suas atividades com os colegas. Também há algumas situações coletivas,
certamente organizadas pelo professor, que podem gerar discussões. Há algumas atividades
que são realizadas somente de forma oral. E há jogos que podem ser realizados em duplas ou
grupos provocando interações que podem gerar discussões. Todas essas situações juntas
totalizam cerca de 25% das propostas. Entretanto, a quantidade de atividades cuja proposta é
de realização individual, ou que não orienta uma outra forma de organização, é muito superior
a todas as descritas anteriormente. A porcentagem é de cerca de 75%.
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Outro aspecto a ser mencionado é que, nesta análise geral, não encontramos muitas
atividades que possibilitassem, de fato, o surgimento de estratégias de resolução diferentes
que provocassem, já pela própria atividade, discussões. As discussões que são o foco da
presente pesquisa apontam para que os alunos possam refletir ou reapresentar o que fizeram,
superando unicamente a utilização de conhecimentos. Quaranta e Wolman (2006) ressaltam
que, para que as discussões possam acontecer, é necessário que, previamente, tenha existido
uma atividade genuína por parte do aluno, algum tipo de trabalho autônomo diante do
problema, o uso de algum caminho ou início possível de resolução, a partir do qual se possa
dar determinado significado ao que se apresenta depois, de onde se possa avançar na
construção de sentido desses conhecimentos. As atividades propostas nesse livro são bastante
direcionadas. Apesar de o autor mencionar, na Parte Geral do Manual do Professor, que o
Projeto traria um número reduzido de explicações, pois priorizaria a atividade do aluno
estimulando sua reflexão, observamos que as atividades são bastante direcionadas, em muitos
casos, as estratégias de resolução já são sugeridas e há atividades que indicam o uso dessas
estratégias.
Compactuamos com o posicionamento das autoras sobre as atividades que podem
gerar discussões:
Se o que o aluno fez foi indicado pelo professor, exclui-se a possibilidade de que
compreenda por que é uma ferramenta para esse problema – uma vez que não foi
mobilizado por ele mesmo, ou não pode reconstruir a relação entre conhecimento e
situação. Consequentemente, carecerão de sentido os momentos de discussão, posto
que o aluno não terá onde ancorá-los, nem um ponto de partida para participar desse
desenvolvimento. Em poucas palavras, esses momentos e o modo como se
desenvolvem se encontram intimamente ligados a uma concepção particular sobre
aprendizagem e o ensino da matemática. (QUARANTA; WOLMAN, 2006, p. 137)

Em nossa análise, a concepção que parece ser a indicada no Manual do Professor não
corresponde a muitas das atividades propostas no livro. O Guia do PNLD 2016 traz a seguinte
reflexão sobre a visão geral do livro:
A valorização da interação entre os alunos, a variedade de textos utilizados na obra e
a diversidade de reflexões que eles propiciam são aspectos positivos. No entanto, a
abordagem por vezes é diretiva e as conexões entre conteúdos dos quatro campos da
matemática escolar nem sempre estão presentes. (BRASIL, 2016, p. 92)

Conforme descrevemos anteriormente, há valorização das interações, mas elas
podem não provocar boas discussões porque as atividades já são muito direcionadas.
Até este ponto, dedicamo-nos a uma análise que envolveu a identificação das
atividades capazes de contribuir para as discussões nas aulas de Matemática, seja pelas
orientações dadas ao professor ou pelas orientações destinadas aos alunos, já descritas nas
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próprias atividades. Na próxima seção, faremos a análise praxeológica dos problemas do
campo aditivo presente no livro do 1º ano.
5.3.3

Análise Praxeológica dos problemas do campo aditivo
O Guia do PNLD 2016, na seção em que orienta a averiguação a ser feita para a

escolha do LD quanto à organização dos conteúdos, aponta a divisão por Blocos de
Conteúdos: Números e Operações; Geometria; Grandezas e Medidas e Tratamento da
Informação. No bloco de Números e Operações, ressalta a difusão das ideias das operações
(BRASIL, 2016) como um tipo de classificação a partir da qual organizam-se, por meio de
categorias, os possíveis significados que essas operações podem assumir nos diversos
contextos de seu emprego.
Uma dessas categorias inclui as situações que dão sentido às operações de adição e
de subtração, as chamadas situações aditivas. Nessas, a adição e a subtração
aparecem associadas a contextos diversificados de composição, decomposição,
comparação e transformações de quantidades. Tais situações-problema podem ser
modeladas por meio de diferentes estratégias de resolução e pela escolha de uma
adição ou de uma subtração de números. (BRASIL, 2016, p. 32)

O Guia do PNLD 2016 está alinhado aos Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1997a), que já traziam novas referências para o tratamento das operações a partir
do desenvolvimento de investigações advindas da Didática da Matemática. Desde então, há
orientações para que os problemas aditivos e subtrativos sejam trabalhados conjuntamente –
em oposição à ideia de que a adição deve ser trabalhada antes da subtração – em função das
conexões entre esses tipos de problemas. Essas conexões se apoiam nos estudos da Teoria dos
Campos Conceituais, de Gérard Vergnaud, que faz parte dos referenciais teóricos da presente
pesquisa.
A análise praxeológica evidenciará como o bloco tecnológico-teórico fundamenta as
técnicas que podem ser utilizadas para a realização das tarefas, bem como os tipos de tarefa
envolvidos.
A Tabela 5.5 foi organizada a partir das categorias sugeridas por Vergnaud (2014)
para os tipos de problemas do campo aditivo. O objetivo é identificarmos se todas as
categorias são contempladas no livro do 1º ano, assim como os tipos de problema que as
compõem e a quantidade de vezes em que cada um foi priorizado.
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Tabela 5.5 – Tecnologia (θ) – categorias23 e tipos de problemas aditivos de enunciado contemplados
Quantidade de problemas aditivos de enunciado
em cada Unidade e Capítulo
Categoria

Composição

Tipos de problemas aditivos

Composição de medidas – o
valor desconhecido é o
resultado final

Unidade
1

Unidade
2

Unidade
3

Unidade
4

C1

C3

C5

C6

C7

C8

3

8

2

2

C2

C4

Composição de medidas – o
valor desconhecido é o de uma
das medidas
Transformação positiva de
medidas – estado final
desconhecido

1

1

3

Transformação positiva de
medidas – estado desconhecido
é a transformação

3

2

Transformação negativa de
medidas – estado final
desconhecido

2

2

Total

15

1

2

6

Transformação positiva –
estado inicial desconhecido

Transformação

5

2

6

Transformação negativa de
medidas – estado inicial
desconhecido
Transformação negativa de
medidas – o estado
desconhecido é a
transformação

Comparação

2

2

Relacionam duas medidas
(ideia de comparação) – o
valor desconhecido é uma das
medidas

1

Relacionam duas medidas
(ideia de comparação) – o
valor desconhecido é a relação
entre as medidas

Total de problemas de enunciado

2

9

20

1

2

6

3

38

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

23

A Tabela 5.5 foi organizada apenas com as categorias que são contempladas no livro didático analisado. Ou
seja, não há problemas das categorias “composição de transformações”, “transformação de uma relação” e
“composição de relações”.
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A análise dos dados organizados na Tabela 5.5 permite constatar que há, por parte do
autor do LD, a intenção de contemplar a maioria dos tipos de problemas do campo aditivo,
ainda que eles só apareçam a partir do capítulo 5 (o que equivale praticamente à metade das
atividades do livro) e que a quantidade de problemas não seja tão expressiva. As atividades
dos capítulos anteriores estão muito relacionadas à contagem, ao reconhecimento e à escrita
de números até 10. No capítulo 5, inicia-se o trabalho com o sistema monetário e todos os
problemas têm relação com o reconhecimento, a identificação e o uso de moedas e notas
(somente as moedas de 1 real e as notas de 2 e 5 reais porque todas as propostas sugerem
resultados somente até 10). Até o final do capítulo 6, mesmo em problemas que não estão
relacionados ao sistema monetário, os resultados esperados são até 10.
Em relação aos problemas de enunciado que foram contemplados no LD analisado,
Vergnaud (2014) esclarece que o cálculo relacional que implica a solução dos problemas de
Transformação positiva de medidas e os de Transformação negativa de medidas em que o
estado final é desconhecido, identificado por 6 vezes em cada tipo ao longo dos capítulos, é o
mais simples, pois é suficiente aplicar uma transformação direta ao estado inicial.
Tanto os problemas de Transformação positiva quanto os de Transformação
negativa, cujo estado inicial é desconhecido, não foram contemplados no livro. Nossa
hipótese é de que o autor optou por não os contemplar, pois são aqueles em que os alunos
apresentam mais dificuldade. Segundo Vergnaud (2014), são mais complexos porque a
solução implica a inversão da transformação direta e o cálculo do estado inicial pela aplicação
ao estado final dessa transformação inversa. Ressalta que os problemas dessa categoria,
mesmo com números menores que 10, são mais difíceis, porém, ele não diz que crianças de 6
anos não conseguem resolvê-los. Vergnaud aponta que os problemas que podem ter pouco
alcance para crianças de 6 anos são os de transformação nos quais o valor desconhecido está
na transformação e que o procedimento da diferença precisa ser usado. Aqueles dessa mesma
categoria que podem ser resolvidos pelo procedimento da busca de “complemento” são
acessíveis. No LD analisado, identificamos cinco problemas cujo procedimento a ser utilizado
era “a busca de complemento” e dois problemas em que o procedimento da “diferença”
precisava ser utilizado para a resolução, porém, nos dois casos, há ilustrações que já indicam a
resposta, induzindo que os alunos resolvam pela contagem dos desenhos, eliminado a
possibilidade de colocarem em jogo outras estratégias de resolução. O pouco investimento em
problemas cuja incógnita não está no último termo (no final) e a preocupação com a utilização
de números de pouca grandeza são, em nossa visão, fragilidades importantes do livro. Essas
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constatações, aliadas ao fato de que as atividades são muito direcionadas, fazem com que os
tipos de tarefa [T] não sejam diversificados.
A análise do bloco prático-técnico [T, τ] permitiu identificar, nos 38 problemas de
enunciados organizados na Tabela 5.5, os seguintes tipos de tarefa [T]:
T1: Calcular a soma de n parcelas no conjunto de números naturais
T2: Determinar o valor da segunda parcela em uma adição de duas parcelas
T3: Determinar a diferença entre dois números naturais
T4: Determinar o valor do subtraendo em uma subtração
As técnicas envolvidas nos tipos de tarefas serão exemplificadas a seguir. Antes,
porém, cabe destacar que, por meio da análise geral realizada, identificamos um
direcionamento grande acerca das técnicas que podem ser utilizadas para as resoluções de
problemas que se assemelha muito às práticas tradicionais em que o professor explica de uma
maneira e cabe aos alunos repeti-la. Primeiramente, há o incentivo ao uso de desenhos
(representação pictórica) e marcas gráficas (representação icônica – pauzinhos ou bolinhas)
para identificar quantidades. Depois, o incentivo à contagem nos dedos, ao uso da reta
numérica e, por fim, ao uso de barras coloridas conjuntamente com o algoritmo convencional.
As atividades com essas sugestões de registros antecederam à apresentação de problemas de
enunciado no LD. Até o capítulo 6, os problemas sempre resultavam em um número até 10.
No capítulo 7, apresentam-se poucos problemas com as dezenas cheias (20, 30, 50) seguida
da soma de unidades até 9. Nesses casos, havia uma intenção de induzir à estratégia da
sobrecontagem.
EXEMPLO 1
Figura 5.2 – Tipo de Tarefa - Calcular a soma de n parcelas no conjunto de números naturais

Fonte: Projeto Ápis: matemática, 1º ano (DANTE, 2014, p. 143).

Tipo de Tarefa: T1 – Calcular a soma de n parcelas no conjunto de números naturais.
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Tarefa: interpretar o problema de enunciado e determinar a quantidade de passarinhos no
galho.
Técnicas que podem ser utilizadas neste tipo de tarefa:
è τ1 – Contagem nos dedos

Etapa 1: associar cada passarinho a um dedo das mãos
Etapa 2: fazer a contagem um a um
Etapa 3: registrar no livro, usando os números correspondentes 5 mais 3 e acrescentar o
resultado 8, pois há a indicação para o registro da sentença.
Etapa 4: colocar o resultado 8 na lacuna da resposta.

è τ2 – Contagem utilizando uma representação pictórica
Etapa 1: desenhar cinco passarinhos e depois mais três passarinhos

Etapa 2: fazer a contagem um a um.
Etapa 3: registrar no livro, usando os números correspondentes 5 mais 3 e acrescentar o
resultado 8, pois há a indicação para o registro da sentença.
Etapa 4: colocar o resultado 8 na lacuna da resposta.

è τ3 – Contagem utilizando uma representação icônica (bolinhas ou risquinhos)
Etapa 1: desenhar cinco bolinhas e depois mais três bolinhas:
•••••

•••

Etapa 2: fazer a contagem um a um.
Etapa 3: registrar no livro, usando os números correspondentes 5 mais 3 e acrescentar o
resultado 8, pois há a indicação para o registro da sentença.
Etapa 4: colocar o resultado 8 na lacuna da resposta.

è τ4 – Sobrecontagem
Etapa 1: escolher uma das parcelas (5 passarinhos ou 3 passarinhos) para ser considerada
como valor de partida.
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Etapa 2: iniciar a contagem a partir dele, acrescentando a outra parcela. Ou seja: 5 ® 6, 7, 8
– que seria a estratégia mais avançada porque o 5 é maior. Também poderia iniciar pelo 3 ®
4, 5, 6, 7, 8.
Etapa 3: registrar no livro, usando os números correspondentes 5 mais 3 e acrescentar o
resultado 8, pois há a indicação para o registro da sentença.
Etapa 4: colocar o resultado 8 na lacuna da resposta.

è τ5 – Recorrer ao cálculo mental utilizando um repertório que se tenha de memória,
pois são números bem baixos
Etapa 1: operar mentalmente a partir de um repertório pessoal. Exemplo: 3 + 3 é 6, com mais
dois do 5, dá 8.
Etapa 2: registrar no livro, usando os números correspondentes 5 mais 3 e acrescentar o
resultado 8, pois há a indicação para o registro da sentença.
Etapa 3: colocar o resultado 8 na lacuna da resposta.

è τ6 – Utilização do algoritmo convencional da adição
Etapa 1: identificar as parcelas no enunciado do problema – 5 e 3.
Etapa 2: organizar os números de forma alinhada, ou seja, operação com a “conta armada”.
5
+3
Etapa 3: somar os valores 5 + 3 e acrescentar o resultado 8 seguindo o alinhamento
convencional.
5
+3
8
Etapa 4: registrar no livro, usando os números correspondentes 5 mais 3 e acrescentar o
resultado 8, pois há a indicação para o registro da sentença.
Etapa 5: colocar o resultado 8 na lacuna da resposta.
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è τ7 – Utilização da reta numérica24
Etapa 1: identificar as parcelas no enunciado do problema – 5 e 3.
Etapa 2: identificar o número 5 (primeira parcela) na reta numérica.
Etapa 3: “andar para a frente25” mais 3 na reta numérica parando no resultado.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Etapa 4: registrar no livro, usando os números correspondentes 5 mais 3 e acrescentar o
resultado 8, pois há a indicação para o registro da sentença.
Etapa 5: colocar o resultado 8 na lacuna da resposta.
Discurso tecnológico-teórico [θ, Θ]: correspondência biunívoca, números naturais, operação
da adição no conjunto dos números naturais, problema do campo aditivo (composição de
medidas).
EXEMPLO 2
Figura 5.3 – Tipo de Tarefa – Determinar o valor da segunda parcela em uma adição de duas parcelas

Fonte: Projeto Ápis: matemática, 1º ano (DANTE, 2014, p. 160).

Tipo de Tarefa: T2 – Determinar o valor da segunda parcela em uma adição de duas
parcelas.
24

25

Essa é uma estratégia que foi apresentada nas atividades anteriores. Consideramos pouco provável que o
aluno desenhe a reta para solucionar um problema tão simples, porém, ele poderia voltar às páginas do livro e
utilizar uma reta já desenhada.
Termos utilizados no LD.
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Tarefa: interpretar o problema de enunciado e determinar a quantidade de figurinhas da
segunda parcela.
Técnicas que podem ser utilizadas neste tipo de tarefa:
è τ1 – Contagem nos dedos (ou com algum material manipulativo) para a busca do
complemento
Etapa 1: identificar o primeiro dado (2) e o segundo dado (7) no enunciado do problema.
Etapa 2: contar nos dedos a partir do 2, buscando o complemento para chegar ao 7,
resultando 5.
Etapa 3: comparar o resultado a que chegou com os possíveis resultados já apresentados,
verificando qual é o correto para marcá-lo.
è τ2 – Contagem para a busca do complemento utilizando uma representação icônica
(bolinhas ou risquinhos)
Etapa 1: desenhar 2 bolinhas que representam a primeira parcela, depois mais 5 bolinhas até
chegar ao 7
••

•••••

Etapa 2: comparar o resultado a que chegou com os possíveis resultados já apresentados,
verificando qual é o correto para marcá-lo (5).

è τ3 – Subtrair utilizando a representação icônica (bolinhas ou risquinhos)
Etapa 1: desenhar 7 bolinhas que representam o total de figurinhas
•••••••
Etapa 2: riscar duas bolinhas que representam as duas figurinhas que Beto já tinha e contar as
restantes.
•••••••
Etapa 3: comparar o resultado a que chegou com os possíveis resultados já apresentados,
verificando qual é o correto para marcá-lo (5).

è τ4 – Recorrer ao cálculo mental utilizando um repertório que se tenha de memória
para a busca do complemento.
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Etapa 1: identificar o primeiro dado (2) e o último (7) e operar mentalmente a partir de um
repertório que tenha de memória, exemplo: 2 + 5 = 7 ou 7 tira 2 = 5
Etapa 2: comparar o resultado a que chegou com os possíveis resultados já apresentados,
verificando qual é o correto para marcá-lo (5).

Discurso tecnológico-teórico [θ, Θ]: números naturais, operação da adição no conjunto dos
números naturais, operação da subtração no conjunto dos números naturais, problema do
campo aditivo (transformação positiva de medida).

EXEMPLO 3
Figura 5.4 – Tipo de Tarefa – Determinar a diferença entre dois números naturais

Fonte: Projeto Ápis: matemática, 1º ano (DANTE, 2014, p. 161).

Tipo de Tarefa: T3 – Determinar a diferença entre dois números naturais.
Tarefa: interpretar o problema de enunciado e determinar quantidade que Camila gastou a
mais.
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Técnicas que podem ser utilizadas neste tipo de tarefa:
è τ1 – Contagem nos dedos (ou com algum material manipulativo) para a busca do
complemento
Etapa 1: identificar quanto Lucas gastou (3 reais).
Etapa 2: identificar quanto Camila gastou (8 reais).
Etapa 3: contar nos dedos (ou utilizando algum material manipulativo) a partir do 3,
buscando o complemento para chegar no 8 (5).
Etapa 4: registrar o resultado.

è τ2 – Contagem para a busca do complemento utilizando uma representação icônica
(bolinhas ou risquinhos)
Etapa 1: identificar quanto Lucas gastou (3 reais).
Etapa 2: identificar quanto Camila gastou (8 reais).
Etapa 3: desenhar 3 bolinhas que representam quanto Lucas gastou, depois mais bolinhas até
chegar ao 8 (5 bolinhas)
•••

•••••

Etapa 4: registrar o resultado.

è τ3 – Subtrair utilizando a representação icônica (bolinhas ou risquinhos)
Etapa 1: identificar quanto Lucas gastou (3 reais).
Etapa 2: identificar quanto Camila gastou (8 reais).
Etapa 3: desenhar 8 bolinhas que representam quanto Camila gastou.
••••••••
Etapa 4: riscar 3 bolinhas que representam a quantidade que Lucas gastou e contar as
restantes.
••• •••••
Etapa 5: registrar o resultado (5).

Discurso tecnológico-teórico [θ, Θ]: números naturais, operação da adição no conjunto dos
números naturais, operação da subtração no conjunto dos números naturais, problema do
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campo aditivo (comparação de medidas com valor desconhecido em uma das medidas) e
sistema monetário.

EXEMPLO 4
Figura 5.5 – Tipo de Tarefa – Determinar valor do subtraendo em uma subtração

Fonte: Projeto Ápis: matemática, 1º ano (DANTE, 2014, p. 159).

Tipo de Tarefa: T4 – Determinar valor do subtraendo em uma subtração.
Tarefa: interpretar o problema de enunciado e determinar o número de bombons restantes na
caixa.

Técnicas que podem ser utilizadas neste tipo de tarefa:
è τ1 – Contagem dos desenhos já indicados no problema.
Etapa 1: contar a quantidade de bombons na primeira caixa (9). Registrar com número.
Etapa 2: contar a quantidade de bombons da segunda caixa (7). Registrar com número.
Etapa 3: contar a quantidade de bombons da segunda caixa que estão em cores diferentes,
simulando que não estão mais na caixa (2) e desenhá-los novamente na caixa.

è A utilização de outras técnicas, no caso desse tipo de tarefa, fica impossibilitada pela
forma como o autor organizou o problema, uma vez que se optou por apresentar os dados em
forma de desenho (com as quantidades exatas), o que induz à utilização da estratégia de
contagem. Esse é mais um dos exemplos que corroboram com as reflexões que fizemos sobre
as atividades serem muito direcionadas.
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Discurso tecnológico-teórico [θ, Θ]: números naturais, operação da adição no conjunto dos
números naturais, operação da subtração no conjunto dos números naturais, problema do
campo aditivo (transformação negativa de medida com valor desconhecido na transformação).
5.3.4

Considerações a respeito dessa análise
A análise realizada permitiu identificar dois pontos importantes para a nossa

investigação. O primeiro diz respeito à intencionalidade de criar, em sala de aula, um
ambiente em que as discussões aconteçam por meio de diferentes tipos de organizações
sociais. Há orientações para o professor no sentido de estimular o diálogo entre os alunos,
como vimos no Quadro 5.7, assim como também há orientações nas próprias atividades,
apresentadas no Quadro 5.8. Como já mencionamos, consideramos que a aprendizagem
matemática se baseia na resolução de problemas e na reflexão sobre o que foi feito: os
procedimentos empregados e os conhecimentos envolvidos devem converter-se em objeto de
reflexão. Por estarmos com o livro didático que é o mais distribuído, ou adotado, pelas escolas
do país, consideramos relevante procurar identificar se as instâncias de discussão em sala de
aula são consideradas como fatores que geram progressos nas aprendizagens dos alunos.
Ainda que tenhamos identificado fragilidades em muitas propostas, o LD analisado traz
sugestões ao professor e nas atividades dos alunos para que discussões aconteçam. Leitão
(2011) chama a atenção para as particularidades acerca do desenvolvimento da argumentação
em sala de aula e da responsabilidade do planejamento curricular, uma vez que existem metas
educacionais a serem alcançadas. Ter em mãos um material didático que colabore com tais
metas pode ser um fator de ajuda para o professor.
Ocorre que o segundo ponto levantado nessa análise, de certa maneira, coloca em
xeque a validade das intencionalidades acerca da criação de um ambiente favorável às
discussões. Esse segundo ponto se refere aos problemas do campo aditivo que são propostos.
Do ponto de vista da análise ecológica26, observamos os tipos de tarefas em que se
utilizam as técnicas e os discursos tecnológico-teóricos do SND e das operações do campo

26

Segundo Almouloud (2014), na TAD as noções de (tipo de) tarefa, (tipo de) técnica, tecnologia e teoria
permitem modelar as práticas sociais em geral e, em particular, a atividade matemática, baseando-se em três
postulados: “1. Toda prática institucional pode ser analisada, sob diferentes pontos de vista e de diferentes
maneiras, em um sistema de tarefas relativamente bem delineadas. 2. O cumprimento de toda tarefa decorre
do desenvolvimento de uma técnica. 3. A ecologia das tarefas, quer dizer, as condições e restrições que
permitem sua produção e sua utilização nas instituições” (ALMOULOUD, 2014, p. 115-116).
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aditivo quando a tarefa é um problema de enunciado – que, como vimos, é fundamental para
essa faixa etária.
Constatamos que não são todos os tipos de problemas aditivos, de acordo com as
categorias apresentadas na Tabela 5.5, que foram explorados ao longo dos capítulos do livro.
Vergnaud (2014) afirma que as classes de problemas do campo aditivo não formam um
conjunto homogêneo porque os cálculos relacionais necessários não são da mesma
complexidade, por esse motivo, os estudantes recorrem a procedimentos não canônicos.
“Esses procedimentos revelam, às vezes, como é o caso do procedimento do estado
hipotético, uma boa compreensão da situação e, desse modo, preparam a descoberta de
soluções canônicas” (VERGNAUD, 2014, p. 212). Em consonância com o que o autor
profere, defendemos que devem ser oferecidas aos estudantes muitas e diversificadas
oportunidades para que coloquem em jogo procedimentos variados de resolução dentro desse
campo. Em nossa análise, as atividades apresentadas no livro são muito direcionadas e
oportunizam pouca abertura aos estudantes para desenvolverem seus próprios procedimentos
– que poderão ser não canônicos, como sugere Vergnaud, porém fundantes para a
aprendizagem de procedimentos futuros. As propostas partem do pressuposto já conhecido:
iniciar pelo mais simples para, depois, chegar ao complexo. O Guia do PNLD 2016 faz um
alerta de que “o excesso de orientações adiantadas aos estudantes pode inibir o
desenvolvimento de suas próprias estratégias” (BRASIL, 2016, p. 94).
Um outro ponto de fragilidade muito importante está relacionado à grandeza dos
números. Vergnaud (2014) aponta que a facilidade maior ou menor do cálculo numérico
necessário para as resoluções é um outro fator que intervém sobre a diversidade e dificuldade
dos problemas, para além das categorias e tipos a que pertencem. E o que observamos é que
há poucos desafios para os estudantes no que se refere ao campo numérico. A análise
praxeológica realizada deixa à vista quatro exemplos muito claros desse fato, exemplos esses
que são um reflexo de todas as propostas do livro. Por esse motivo, afirmamos que o
tratamento dado aos problemas do campo aditivo colocava em xeque a validade das
intencionalidades acerca da criação de um ambiente favorável às discussões em sala de aula.
Acreditamos que a qualidade das discussões pode ficar muito comprometida se “não houver
sobre o que argumentar”. Se as estratégias já são apresentadas, não haverá diversidade,
portanto, não haverá comparações, conflitos e necessidade de justificações. Se os cálculos são
muito fáceis, é muito provável que a contagem seja a única estratégia a ser utilizada, além da
utilização do repertório de cálculos “fáceis” que os estudantes vão adquirindo e construindo
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quando aprendem os fatos básicos da adição, as somas que resultam em 10. A pouca
exploração de problemas que envolvem as dezenas é um fator bastante delicado, pois
impossibilita que os estudantes operem pela decomposição, utilizando-se dos conhecimentos
sobre as propriedades do sistema de numeração decimal e das operações. Por fim, apresentase o quadro numérico até o 100 e não há nenhuma proposta de atividade ou de discussão
reflexiva sobre as regularidades do SND, bem como com números maiores que 100.
Consideramos que esse tipo de organização didática proposta, especialmente para o
ensino e para a aprendizagem dos problemas do campo aditivo, favorece pouco o
desenvolvimento das competências argumentativas dos estudantes.

5.4

Práticas docentes relacionadas aos momentos de discussão nas aulas
de Matemática para resolução de problemas – análise das respostas
do questionário
Para que os estudantes tenham oportunidades de desenvolver competências

argumentativas, o papel do docente como organizador de momentos propícios para esse
desenvolvimento é essencial. Somente a atividade não basta. Vimos, por meio da análise do
LD mais distribuído no Brasil, descrita anteriormente, que há indicação aos professores para
diferentes organizações em sala de aula de modo a favorecer esses “momentos de discussão”.
Ou seja, desde as orientações advindas dos PCN (atreladas à evolução no PNLD) e, também,
mais recentemente, da BNCC, que há uma preocupação, advinda dos documentos oficiais, em
evidenciar esses momentos como propulsores para o desenvolvimento de muitas
competências.
Em consonância com o que apregoam Quaranta e Wolman (2006), entendemos que
não é possível definir um modo geral de organizar esses espaços válidos para todas as
ocasiões em sala de aula, porque os momentos de discussão dependem, entre outros aspectos,
dos diferentes objetivos de ensino, do conteúdo matemático em questão e dos conhecimentos
dos estudantes. Mas, por acreditamos que as interações são essenciais para o desenvolvimento
dos estudantes, decidimos, em nossa pesquisa, identificar como um grupo de professores
organiza momentos de discussão nas aulas em que propõem resolução de problemas e como o
fazem.
Essa parte da pesquisa soma-se à presente investigação porque pretendemos
estabelecer relações entre as práticas declaradas pelos professores, as orientações que recebem
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nos materiais didáticos disponíveis no mercado editorial brasileiro 27 e os resultados de
pesquisas anteriores – como as de Mandarino (2006) e Santos (2013), utilizadas neste estudo
– para a validação de nossas hipóteses.
Assim, construímos um questionário como um instrumento capaz de coletar dados
diretamente com aqueles que atuam na docência do 1º ano do Ensino Fundamental. De acordo
com Fiorentini e Lorenzato (2012), o questionário pode ser fonte complementar de
informação em pesquisas qualitativas, como é o caso da nossa.
O questionário (Apêndice 1) foi elaborado e testado previamente com sete
educadoras envolvidas em diferentes instâncias educacionais28. Essa fase foi importante para
que os ajustes fossem feitos e o instrumento assegurasse que a participação dos professores
não fosse impedida por falhas que dificultassem a interpretação das questões que nos
interessavam conhecer.
Utilizamos o Google Forms29 para a elaboração do mesmo, pois gostaríamos de obter
respostas de professores que atuam em diferentes estados do Brasil, e sua fácil utilização se
mostrou favorável para esse propósito. O instrumento foi aplicado no ano de 2018 e
recebemos 81 questionários respondidos, advindos de diferentes localidades, como consta na
Tabela 5.6.
Tabela 5.6 – Quantidade de questionários recebidos – por regiões e estados do Brasil
Região

Norte

Localidades

Pará

Maranhão

Ceará

Rio
Grande
do Norte

Minas
Gerais

São
Paulo

Rio de
Janeiro

Paraná

16

12

2

3

23

13

2

11

Quantidade
recebida

Nordeste

Sudeste

Sul
Total

81

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

O instrumento foi organizado em duas seções. Na primeira seção, há algumas
questões sobre a formação profissional, as formas de atualização profissional e a participação
em reuniões na escola em que leciona para estudar Matemática, especialmente, estudos sobre
os momentos de discussão. O objetivo é a caracterização dos respondentes (identificação,
27
28

29

63% dos respondentes utilizam o LD analisado na seção 5.3 da presente pesquisa.
As educadoras que colaboraram na fase de teste do questionário foram: duas professoras das séries iniciais do
Ensino Fundamental, uma estudante de Pedagogia, três formadoras de professores que ensinam Matemática e
uma coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental.
Trata-se de um serviço gratuito do Google para criar formulários on-line. O participante recebe um link e as
respostas ficam organizadas na plataforma on-line.
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formação básica e tempo de atuação no magistério), e obter dados sobre a sua formação
continuada: como se atualiza sobre o ensino da Matemática, além de duas questões sobre a
existência e participação em reuniões na escola. Consideramos que as reuniões entre pares nas
escolas são fundamentais para a formação continuada dos docentes e se constituem como
espaços privilegiados de reflexão. Assim, intentamos saber se tais espaços já foram
aproveitados para estudo ou discussões sobre as interações, os momentos de discussão nas
aulas de Matemática e a relação dessa prática com o desenvolvimento dos estudantes.
A segunda seção foi dividida em três partes para identificar (1) a frequência da
realização de momentos de discussão em aula para o trabalho com a resolução de problemas;
(2) as concepções dos professores sobre os momentos de discussão como fatores para a
progressão das aprendizagens dos estudantes e (3) sobre o grau de importância do trabalho
organizado com diferentes momentos de discussão nas aulas para a resolução de problemas.
5.4.1

Análise descritiva dos dados – caracterização dos professores participantes
Nesta seção, serão analisadas as respostas às questões relacionadas ao perfil dos

professores e compõem a primeira parte do questionário. O objetivo é estabelecer relações
entre as características dos professores e as respostas das etapas seguintes.
Os dados obtidos demonstram que, dos 81 respondentes, 80 são do sexo feminino e 1
do sexo masculino. Têm idade entre 26 e 56 anos – conforme dados da Tabela 5.7.

Tabela 5.7 – Distribuição dos professores respondentes quanto à idade em 31/12/2017
Faixa de
idades

21 a 28
anos

29 a 33
anos

34 a 40
anos

41 a 50
anos

51 a 55
anos

56 a 60
anos
Total

Quantidade
de
professores

3

11

25

34

7

1

81

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Nos estudos sobre a evolução das pessoas adultas, em especial dos professores, que
buscam estabelecer relação entre suas idades e ciclos vitais dos professores e as suas
características pessoais e profissionais, Sikes (apud GARCÍA, 1999) apresenta as diferentes
etapas pelas quais passam os docentes ao longo de suas carreiras. A partir de tais estudos,
organizamos as etapas demonstradas na Tabela 5.7 e identificamos que 3 participantes
(3,7%), com idades entre 21 e 28 anos, encontram-se na primeira fase da carreira, em que o
domínio do conteúdo e da disciplina dos estudantes tendem a ser o que mais preocupam os
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professores. Essa é considerada uma fase de socialização profissional. Os 11 participantes
(13,5%), com idades entre 29 e 33 anos, estão na segunda fase, em que se identifica, para
alguns professores, estabilidade no trabalho. Nela, considera-se que os professores podem
estar mais interessados nos processos de ensino do que no domínio do conteúdo, uma vez que
já superaram a primeira fase da carreira.
Com idades entre 34 e 40 anos, 27 participantes (33,3%) encontram-se na terceira
fase, considerada como a de estabilização e compromisso. Trata-se de um período de
estabilização em que os professores procuram ser mais competentes no seu trabalho e se
desenvolvem profissionalmente. Segundo o autor, é um período de grande capacidade física e
intelectual e, por isso, pode implicar, profissionalmente, em levar os professores a se
mostrarem mais seguros e competentes, tomando decisões próprias a respeito da carreira. É
considerada uma fase mais difícil para as mulheres que precisam conciliar os papéis de
esposa, mãe e professora.
Na quarta fase, com idades entre 41 e 50 anos, identificamos o maior grupo de
participantes, 35 (43,2%). Esse grupo encontra-se na fase da maturidade profissional, em que
é comum haver estabilidade na carreira, na família e de identidade. É comum que adotem
novos papéis na escola ou no sistema educativo. Sobre eles, podem recair mais
responsabilidades na escola e eles o fazem porque acreditam que é o que devem fazer.
Contudo, nem sempre esse período profissional se dá da mesma maneira para todos e, em
alguns casos, há professores que não se adaptam às mudanças e ficam “amargurados, críticos
e cínicos” (GARCÍA, 1999, p. 64). Na última fase, temos 7 participantes (8,6%) com idades
entre 51 e 55 anos e 1 participante (1,2%) de 56 a 60 anos. Encontram-se na fase de
proximidade de encerramento da vida profissional, de preparação para a jubilação, em que,
geralmente, se identifica que os professores afrouxam a disciplina e a exigência frente aos
alunos.
O fato de identificarmos que 76,5%, 62 professores participantes, encontrem-se entre
as fases de estabilização e maturidade profissional pode ter implicações tanto no investimento
em sua formação profissional como no investimento nas práticas de ensino.
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Tabela 5.8 – Distribuição dos professores respondentes quanto ao tempo de magistério (anos
completos)
Tempo de
magistério

1–3
anos

4–6
anos

7 – 25
anos

25 – 35
anos

35 – 40
anos
Total

Quantidade
de
professores

5

4

66

6

0

81

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Os dados da Tabela 5.8 indicam a distribuição dos professores participantes quanto
ao tempo de magistério e foram organizados a partir dos estudos de Huberman (2000),
pesquisador suíço que tem os trabalhos sobre o ciclo vital dos professores como os mais
difundidos dos últimos anos.
Apoiando-se nesse autor, verifica-se que 5 participantes (6,1%) se encontram em
início de carreira, 1 a 3 anos, cujo período é entendido como de sobrevivência e descoberta.
O aspecto da sobrevivência traduz “o que se chama de ‘choque do real’, confrontação inicial
com a complexidade da situação profissional” (HUBERMAN, 2000, p. 39). Em contrapartida,
o aspecto da descoberta traduz o “entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por estar,
finalmente, em situação de responsabilidade (ter a sua sala de aula, os seus alunos, o seu
programa), por se sentir colega num determinado corpo profissional” (HUBERMAN, 2000, p.
39). Na fase de estabilização, 4 a 6 anos, identificamos 4 participantes (4,9%). Essa fase é
considerada pelo autor como decisiva da escolha profissional e que influencia no
desenvolvimento da identidade pessoal. É um momento de transição entre duas etapas da
vida. Em termos gerais, é a fase em que se compromete definitivamente por seguir na carreira
na qual se consolida um repertório pedagógico.
A maior porcentagem dos professores participantes desta etapa de nossa pesquisa,
81,4%, encontra-se na fase de diversificação, segundo Huberman (2000). São 66 docentes. É
uma fase de ativismo e de questionamentos em que os percursos individuais parecem divergir
muito mais do que nas duas fases iniciais anteriormente descritas. Para alguns professores, as
energias estão voltadas especialmente para o aprimoramento da prática docente, buscam
diversificar métodos de ensino, levando a um comprometimento completo com o trabalho e
conservando o entusiasmo pela profissão. Porém, para outros professores, é um período de
dúvidas quanto à carreira e à profissão, podendo, inclusive, levar ao afastamento do
magistério em busca de outras alternativas profissionais.

127

Identificamos 6 docentes (7,4%) na quarta fase, de serenidade e distanciamento
afetivo, de 25 a 35 anos, segundo Huberman (2000). É uma fase em que se identificam dois
grupos: um deles com certo conservadorismo, no qual professores podem se tornar menos
exigentes, capazes e preocupados com a temática cotidiana das aulas; podendo ocorrer certo
distanciamento afetivo dos alunos, estagnação, menor interesse pelo desenvolvimento
profissional e tendência a um posicionamento mais queixoso e pouco construtivo. Um outro
grupo, identificado pela serenidade, é aquele em que a serenidade pode estar relacionada ao
domínio das situações pedagógicas adquiridas com a experiência profissional. Geralmente
está relacionada às etapas bem-sucedidas no plano pedagógico já vivenciado, levando a “uma
atitude mais tolerante e mais espontânea em situação de sala de aula” (HUBERMAN, 2000, p.
44).
Não obtivemos participantes pertencentes à última fase, compreendida pelo autor
como a de desinvestimento, de 35 a 40 anos de carreira, que pode se dar de forma serena ou
amarga.
Concluímos que, dentre os docentes respondentes que fazem parte desse grupo de
nossa investigação, apenas 5 (6,1%) encontram-se em início de carreira e os demais, que
totalizam 93,7%, 76 docentes, podem ser considerados como experientes.
É importante destacar que tanto os estudos de Sikes, como os trabalhos de
Huberman, que defendem a existência de diferentes etapas na vida pessoal e profissional –
etapas essas que influenciam o professor como pessoa –, não são lineares. Essas fases as quais
nos referimos “não são de “passagem obrigatória”. Existem aspectos pessoais, profissionais,
contextuais que influenciam os professores” (GARCÍA, 1999, p. 63). Os professores podem
expressar, simultaneamente, características de etapas diferentes, pois o tempo e a forma como
vivenciam os diferentes momentos da vida e da profissão são influenciados por fatores
diversos. Para alguns, os processos podem parecer lineares e para outros pode haver
oscilações, regressões e descontinuidades. Dessa forma, temos a intenção de trazer elementos
de pesquisas que apoiem nossas interpretações a respeito de como os professores,
participantes do nosso estudo, compreendem como os momentos de discussão em aula podem
ser favoráveis para o desenvolvimento de competências argumentativas pelos estudantes e “se
e como” eles os organizam.
Em relação à formação profissional inicial, nem todos os participantes têm formação
de nível superior, há participantes que cursaram apenas o Magistério, conforme ilustra o
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gráfico da Figura 5.6. Alguns cursaram Pedagogia ou outros cursos. E outros cursaram
ambos.
Figura 5.6 – Distribuição dos professores respondentes quanto à formação profissional inicial
Magistério
(no nível médio)

12

Magistério
(no nível médio), Pedagogia

13

Magistério
(no nível médio), Pedagogia, Outros cursos

7

Outros cursos

6

Pedagogia

41

Pedagogia, Outros cursos

2
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Dos 81 participantes, 12 (14,8%) cursaram o Magistério, que equivale ao nível
médio no Brasil, e não cursaram Ensino Superior. Dos que cursaram o Ensino Superior, a
maioria estudou Pedagogia, 41 (50,6%), 6 (7,4%) participantes fizeram outros cursos e 2
(2,4%) cursaram ambos. Há participantes, 13 (16,0%), que cursaram Magistério e Pedagogia,
e 7 (8,6%) que estudaram Magistério, Pedagogia e algum outro curso.
Questionados sobre a continuidade dos estudos após a formação inicial,
identificamos que, dos participantes, 20 (24,6%), não realizaram cursos de pós-graduação.
Dos que realizaram pós-graduação, não há professores que fizeram mestrado ou doutorado,
conforme ilustra o gráfico da Figura 5.7.
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Figura 5.7 – Distribuição dos professores respondentes quanto à formação profissional – pósgraduação
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Dos professores participantes, 61 (75,3%) deram continuidade aos estudos em cursos
de atualização, especialização ou aperfeiçoamento: 50 (61,7%) fizeram somente
especialização, 4 (4,9%) somente atualização e 2 (2,4%) somente aperfeiçoamento. Um
participante (1,2%) fez cursos nas três categorias, outro (1,2%) fez cursos de atualização e
aperfeiçoamento, e 3 (3,7%) participantes fizeram cursos de aperfeiçoamento e
especialização.
Quando questionados sobre a área em que realizaram tais cursos, três participantes
mencionaram cursos relacionados ao ensino da Matemática: um deles citou “geometria”,
outro “educação matemática” e o último “formação matemática”. Ainda que a quantidade de
professores que investiram na formação continuada seja alta, 75,3%, apenas 3,7% procuraram
estudos relacionados à Matemática. Esse dado corrobora com o nosso entendimento de que a
formação continuada, no interior da escola, e as ofertas advindas das políticas públicas são
fundamentais para que os professores possam estudar os processos de ensino e aprendizagem
da Matemática. Por isso, os dados sobre a atuação dos professores, ilustrados pelo gráfico da
Figura 5.8, são importantes para a nossa análise.
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Figura 5.8 – Distribuição dos professores respondentes quanto à atuação nas redes pública e particular
de ensino
4
7

70

As duas: pública e particular

Particular

Pública

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Todos os professores participantes lecionavam para o 1º ano do Ensino Fundamental
quando da realização do questionário. Conforme ilustra o gráfico da Figura 6.10, 4
participantes (4,9%) atuavam nas duas redes: pública e privada. São 7 participantes (8,6%)
atuando somente na rede particular, e 70 (86,4%) somente na rede pública. Assim, temos 74
professores (91,3%) atuando na rede pública e 11 professores (13,5%) atuando na rede
privada.
Consideramos como relevantes esses dados referentes à quantidade de educadores
atuando na rede pública por dois pontos principais: (1) as possibilidades de reflexão no
interior da escola, advindas da lei do piso salarial e (2) as ofertas advindas das políticas
públicas para formação continuada dos professores.
(1) A lei do piso salarial, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica (Lei 11.738, de junho de 2008),
prevê, em seu artigo 2º, parágrafo 4º, que a composição da jornada de trabalho do
professor deverá ter “o limite de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das
atividades de interação com os educandos” (BRASIL, 2008). Ou seja, 1/3 (um terço)30 de
sua jornada de trabalho pode ser destinada ao trabalho coletivo com seus pares,
oportunizando que estudos e reflexões aconteçam no interior da escola. As questões (9,
11 e 12), organizadas em nosso questionário, sobre a realização de reuniões na escola,
têm o objetivo de identificar a relação dos espaços consolidados de formação no interior

30

Não são todos os Estados e Municípios brasileiros que, no ano desta pesquisa, já conseguiram incorporar a
Lei do Piso, de 2008.
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da escola com as possibilidades de estudar os processos de ensino e aprendizagem de
Matemática.
(2) As ofertas de formação continuada que se tornaram políticas públicas ao longo dos
últimos anos no Brasil puderam (e podem) contribuir significativamente para o avanço
profissional dos professores. Elencaremos alguns exemplos relevantes porque, pela
abrangência do tempo de carreira dos participantes (indicados na Tabela 5.8), podemos
inferir que alguns poderiam ter participado:
▪

Em 1991, foi criado o Programa Salto para o Futuro – experiência-piloto com
práticas como educação a distância por meio da utilização da televisão, no canal TVE
Brasil. Era semipresencial;

▪

Em 1999, os Parâmetros em Ação, cujo objetivo foi apoiar e incentivar o
desenvolvimento profissional de professores e especialistas em educação de forma
articulada, com a implementação dos PCN;

▪

Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), implementado em
2001, com foco na alfabetização e não relacionado ao ensino da Matemática;

▪

Pró-letramento, implementado em 2005, com foco em Língua Portuguesa e
Matemática;

▪

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), pacto firmado em 2007,
com início das ações de formação continuada em 2013. Deste programa, pelo tempo
de carreira do grupo de professores participantes, 76 docentes (93,8%) poderiam ter
participado, caso estivessem lecionando para os três primeiros anos do Ensino
Fundamental.
Quando questionados se fizeram algum curso sobre o ensino da Matemática, como

forma de atualização, ao longo de sua vida profissional, 50 participantes (61,7%)
responderam que sim. E 31 participantes (38,2%), responderam que não. E em um campo do
questionário para que registrassem quais cursos fizeram, 10 respondentes (12,3%) disseram
ter participado do PNAIC e 5 (6,1%) disseram ter participado do Pró-letramento31. Dessa
maneira, podemos inferir que as propostas públicas de formação continuada ofertadas
chegaram a alguns professores.

31

Muitos participantes registraram “conteúdos” e não os nomes dos programas de que participaram, portanto,
inferimos que outros respondentes podem ter participado, apesar de não terem registrado o nome do
programa.
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Nenhum dos participantes mencionou os “momentos de discussão em aula” como
temas e/ou conteúdos de cursos que realizou. Uma participante, no entanto, mencionou
“interação entre pares”, o qual consideramos, sim, estar relacionado ao nosso tema de estudo
na presente pesquisa. Alguns temas e conteúdos mencionados foram: resolução de problemas,
geometria, grandezas e medidas, jogos, material lúdico para o ensino, adição e subtração, as
quatro operações (também houve menção a campo aditivo e multiplicativo), espaço e forma,
sistema de numeração e cálculo mental.
Interessados em saber quais formas de atualização profissional sobre o ensino da
Matemática são utilizadas pelos professores participantes – além da formação inicial
(graduação), pós-graduação e cursos, como já destacados anteriormente – identificamos,
como ilustra o gráfico da Figura 5.9, que os professores não utilizam uma única maneira.
Diferentes formas de atualização compõem suas escolhas.
Figura 5.9 – Formas de atualização dos professores respondentes sobre o ensino da Matemática
Por meio de reuniões entre pares e/ou coletivas na escola

49

Por meio do estudo do manual do professor do Material
Didático (apostila) adotado

18

Por meio do estudo do manual do professor do Livro Didático
adotado

38

Por meio de materiais oficiais como os Parâmetros
Curriculares Nacionais

41

Por meio de pesquisas na internet (sites de educação, vídeos e
outros materiais)

65

Por meio de leituras de revistas de educação que abordam
conteúdos de Matemática

32

Por meio de leituras de livros de educação que abordam
conteúdos de Matemática
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Alguns dados chamam a atenção nos resultados: a grande porcentagem dos
professores que se atualizam a partir de pesquisas na internet, são 65 participantes, que
equivalem a 80,2% do total. Consideramos que esse parece ser um recurso que vem ganhando
cada vez mais adesão entre os professores que atuam nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, pelo menos para pesquisas pessoais. Contudo, resultados de algumas pesquisas
evidenciam que a utilização desses recursos em sala de aula ainda é baixa. Silva (2014)
identificou que a política de formação de professores para os anos iniciais do Ensino
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Fundamental não contempla de modo eficiente a formação para o uso pedagógico das
tecnologias. E Peres (2015) ressalta que os professores aprenderam os recursos de que se
utilizam em situações pessoais (muitos em casa). Complementa, ainda, que os professores dos
anos iniciais não se sentem capacitados para utilizar recursos tecnológicos em sala de aula.
Outro dado importante para a nossa análise é que 46,9% dos participantes, 38
professores, relatam que utilizam o “manual do livro didático” como forma de atualização
profissional. Esse resultado aponta para a reflexão que fizemos, ao analisarmos o LD mais
distribuído no país, de que importam, sim, as orientações que são fornecidas aos professores,
bem como as concepções de ensino e de aprendizagem nas quais elas se apoiam e se
sustentam. A quantidade de participantes que indicam o estudo pelo “manual do livro
didático” é maior que a quantidade de professores que indicam estudos por meio de revistas
de educação ou livros de educação que abordam conteúdos matemáticos, 32 e 34
participantes, 39,5% e 41,9%, respectivamente.
Um dado relevante, em nossa visão, é a quantidade de participantes que indicam “as
reuniões entre pares ou coletivas nas escolas” como formas de atualização. São 49 professores
(60,4%). Esse dado complementa a reflexão feita anteriormente sobre a importância da
formação continuada realizada no interior da escola, que pôde ser ampliada em muitas redes
de ensino em função da lei do piso salarial. Entendemos que esses espaços são fundamentais
para a efetivação da formação continuada docente. Nóvoa (1992) acentua que as organizações
escolares são instituições que adquirem uma dimensão própria, como espaços organizacionais
onde se tomam importantes decisões educativas, curriculares e pedagógicas.
Na literatura educacional, parece haver consenso em torno da ideia de que nenhuma
formação inicial, mesmo a oferecida em nível superior, é suficiente para o desenvolvimento
profissional (CANDAU, 2001; SANTOS, 1998). Esse consenso põe em destaque a
necessidade de se pensar em uma formação continuada que valorize tanto a prática realizada
pelos docentes no cotidiano da escola quanto o conhecimento que provém das pesquisas
realizadas na universidade, de modo a articular teoria e prática na formação e na construção
do conhecimento profissional do professor. Em consonância com esses autores, consideramos
que as reuniões entre pares e coletivas são os espaços já consolidados que podem favorecer
essa formação e construção. Foi por esse motivo que inserimos, em nosso questionário,
perguntas que levantassem informações sobre as formas e quantidades de reuniões nas escolas
em que os participantes atuam, conforme ilustra gráfico da Figura 5.10.
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Figura 5.10 – Formatos de reuniões que acontecem nas escolas para tratar sobre o ensino de
Matemática
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Boa parte dos participantes indicou que não há reuniões nas escolas onde lecionam
para tratar sobre o ensino de Matemática, são 22 professores (27,1%). Esse dado adverte
sobre o baixo investimento nas reflexões entre pares para estudos sobre essa área de
conhecimento. Já 36 professores (44,4%) indicaram que há reuniões entre professores do
mesmo ano e 30 professores (37%) indicaram que há reuniões coletivas – entre professores do
mesmo segmento, mas de anos diferentes do EF.
Alguns professores apontaram que há mais de uma composição de reuniões em uma
mesma escola: entre professores do mesmo ano e também coletivas entre professores de anos
diferentes, mas do mesmo segmento, ou, ainda, de segmentos diferentes.
Esses tipos de composições de reuniões, em nossa concepção, são bastante
favoráveis para o fomento ao trabalho e às reflexões coletivas. Tanto os professores do
mesmo ano quanto do mesmo segmento, mas de anos diferentes, têm condições de discutir
sobre os “momentos de discussão” em aula porque é um tema pertinente a todos os anos.
Quaranta e Wolman (2006) afirmam que as discussões em aula geram progressos nas
aprendizagens dos estudantes em todos os níveis. Ressaltam que os estudos da psicologia
social genética mostram os efeitos positivos da cooperação na busca comum da solução de um
problema, o que só é possível ser gerado pela interação entre os estudantes e entre estudantes
e professor. Quando os participantes foram questionados se esse tema “momentos de
discussão” já foi conteúdo de estudo e reflexão em reuniões na escola, alguns responderam
que sim e deram justificativas relacionadas a diferentes dimensões:
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“Sim, em relação aos alunos especiais, de como estamos fazendo as adaptações
para que esses alunos também possam interagir nos momentos das discussões em
sala de aula”.
“Sim, pois muitos professores não concordam que trabalhos em equipe sejam
positivos”.
“Sim. Agrupamento de alunos e resolução de problemas fazendo uso de diferentes
estratégias”.
“Sim geralmente nas atividades de sequência”.

Consideramos a frequência de realização das reuniões como um dado relevante
porque pode indicar a regularidade com que temas relacionados ao ensino da Matemática são
tratados pelas equipes docentes. A Tabela 5.9 indica as diferentes composições das reuniões,
bem como as quantidades em que elas acontecem.
Tabela 5.9 – Frequência de reuniões que acontecem nas escolas para tratar sobre o ensino de
Matemática e tipos de organização
Entre professores do
mesmo ano
Periodicidade
Anual
Semestral
Trimestral
Bimestral
Mensal
Quinzenal
Semanal
Não há
Total
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

1
1
3
4
6
9
26
31
81

Tipos de organização das reuniões
Coletivas – entre
Coletivas – entre
professores de anos
professores de anos
diferentes, mas do mesmo
diferentes e de outros
segmento EF1
segmentos EI/EF2/EM
3
3
2
7
7
17
6
36
81

4
2
0
3
6
14
4
48
81

Ao analisarmos cada tipo de configuração de reuniões, consideramos relevante saber
que 26 professores (32%) indicaram que conseguem discutir sobre o ensino de Matemática
uma vez por semana com pares do mesmo ano em que atuam. Ou mesmo 6 deles (7,4%) que
também indicaram conseguir discutir com pares de anos diferentes semanalmente.
A periodicidade quinzenal, 9 (11,1%) para reuniões entre professores do mesmo ano,
17 (20,9%) para professores do mesmo segmento e anos diferentes e 14 (17,2%) para
professores de segmentos diferentes, assim como as quantidades de reuniões mensais (que são
muito próximas), entre 6 (7,4%) e 7 (8,6%) podem indicar um movimento positivo de
priorização para as reflexões necessárias nesta área. Mas também fica evidente que a não
realização de reuniões, a partir dessas configurações – professores do mesmo ano, coletivas
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entre professores de anos diferentes e do mesmo segmento, coletivas entre segmentos
diferentes –, é um dado preocupante 31 (38%), 36 (44,4%) e 48 (59,2%)32, respectivamente,
pois significa que, aos educadores, não são oferecidas condições de aperfeiçoamento
profissional no interior da escola.
Em síntese, identificamos que os participantes têm idades que se enquadram em
todas as categorias definidas por Sikes (apud GARCÍA, 1999), de 21 a 60 anos, mas que a
maioria se encontra na fase da maturidade profissional. Assim como a maioria também está
na fase de diversificação, segundo Huberman (2000), aquela em que o ativismo e os
questionamentos são muito evidentes. Desse grupo, 12 participantes (14,8%) não têm nível
superior, mas, daqueles que têm, 61 (75,3%) deram continuidade aos estudos em cursos de
atualização, especialização ou aperfeiçoamento. Esse grupo indica que utiliza diferentes
formas para se atualizar sobre o ensino da Matemática, desde livros, revistas e pesquisas na
internet (que teve maior ênfase), até o uso do manual do livro didático. Atuam na rede pública
a maioria dos professores participantes, 74 (91,3%), e muitos apontam que participaram de
ações de formação continuada advindas de políticas públicas. Como a maioria atua na rede
pública, um dado relevante encontrado está relacionado à participação em reuniões na escola,
cujo objetivo é estudar o ensino da Matemática, uma vez que os momentos de reuniões podem
ser configurados como apropriados para a formação continuada. Há diferentes tipos de
configuração dessas reuniões entre pares nas escolas e a frequência de realização é variada
(semanal, quinzenal, mensal...). Foi possível observar que ainda há um grupo significativo de
professores que não contam com a possibilidade de atualização no interior da escola, pois não
há reuniões com esse objetivo definido. Os “momentos de discussão” em aula foram foco de
estudo de poucos professores desse grupo nos contextos escolares.
Caracterizados os professores participantes desta etapa da nossa pesquisa e tendo
identificado as oportunidades de formação continuada que têm no interior das escolas,
passaremos à análise da segunda parte do nosso questionário. Essa etapa tem por objetivo
buscar dados acerca das concepções dos professores sobre os “momentos de discussão” em
aula e a relevância que atribuem ao seu ensino no 1º ano do Ensino Fundamental.

32

Inferimos que alguns professores podem ter respondido negativamente por trabalharem em escolas que não
atendem os três segmentos: EI, EF e EM.
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5.4.2

Análise das concepções e práticas dos professores participantes sobre os
momentos de discussão em aula
Esta segunda seção do questionário, como já mencionado, foi dividida em três partes

para identificar (1) a frequência da realização de momentos de discussão em aula para o
trabalho com a resolução de problemas; (2) as concepções dos professores sobre os momentos
de discussão como fatores para a progressão das aprendizagens dos estudantes e (3) sobre o
grau de importância do trabalho organizado com diferentes momentos de discussão nas aulas
para a resolução de problemas.
Os dados da Tabela 5.10 indicam a frequência de realização de aulas envolvendo
momentos de discussão para a resolução de problemas a partir de determinadas
configurações: em duplas, em trios, em grupos e coletivamente.
Tabela 5.10 – Tipos de configurações e frequência de realização de aulas, que envolvem momentos de
discussão para resolução de problemas, pelos professores participantes
Tipos de
configurações

Periodicidade

Com que frequência,
aproximadamente,
você realiza aulas
em que organiza os
alunos na seguinte
configuração para
discutirem sobre as
resoluções de
problemas de
Matemática?

Não realizo
aulas em
que organizo
os alunos
nessa
configuração

Mensalmente

EM DUPLAS

11

5

12

36

17

81

EM TRIOS

31

9

10

26

5

81

EM GRUPOS

14

11

13

35

8

81

MOMENTOS
COLETIVOS DE
DISCUSSÃO

3

4

3

32

39

81

Quinzenalmente

Semanalmente

Diariamente
Total

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Nos quatro tipos de configurações, há professores que indicaram que não os utilizam:
3 (3,7%) momentos coletivos, 14 (17,2%) grupos, 31 (38,2%) trios, 11 (13,5%) duplas. Dois
desses resultados chamam muito a atenção, os relacionados aos momentos coletivos e aos de
duplas.
Ainda que 3,7% possa ser considerada uma porcentagem baixa, a não adesão desses
docentes às propostas de discussão coletiva foge do que pesquisas como a de Mandarino
(2006) já apontava como uma prática consolidada. A autora identificou que os professores
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consideravam as correções no quadro (inclusive de resolução de problemas) como
oportunidades de envolver todos os alunos em discussões. O resultado de nossa investigação
aponta que alguns educadores desse grupo participante não têm essa preocupação. Já a maior
parte dos nossos participantes, 39 professores (48,1%) afirmam que, sim, fazem discussões
coletivas diariamente. Dos tipos de configurações, essa é a mais utilizada pelos professores,
diariamente, em suas aulas de resolução de problemas. Contudo, Mandarino (2006) alerta que,
ao serem observados, os professores participantes de sua pesquisa não necessariamente
conduziam as discussões propiciando momentos de fala diversificados, mas, sim, que
mantinham a palavra pela maior parte do tempo. Consideramos esse como um dado
importante, mas que não pudemos aprofundar em nossa investigação.
Em relação à configuração em duplas, também consideramos que os dados chamam
a atenção, pois 11 professores (13,5%) não utilizam essa forma de agrupamento e 5
professores (6,1%) indicam utilizá-la apenas mensalmente. Esse tipo de organização é comum
e incentivado tanto pelos documentos oficiais quanto pelos programas de formação mais
recentes, como é o caso do PNAIC, em seu Caderno 1 (Organização do trabalho pedagógico),
quando atrela a organização do espaço da sala de aula às expectativas de aprendizagem dos
estudantes.
As carteiras podem ser organizadas em duplas, o que é uma disposição interessante
para o coletivo das atividades em aulas de Matemática, uma vez que propicia a
troca, a negociação de estratégias e significados na resolução de problemas;
podem ser organizadas em grupos maiores (4 alunos) para atividades com jogos,
por exemplo; organizadas em “U” para momentos de discussão coletiva e/ou
socialização de registros e de resolução de atividades. As carteiras uma atrás da
outra, como tradicionalmente as salas de aula eram dispostas, pouco contribuem
para que o coletivo de alunos participe da aula; geralmente aqueles que estão no
fundo da sala se distraem mais facilmente e o professor, que fica à frente, pouco
consegue interagir com esses alunos, bem como pouco favorece para uma reflexão
compartilhada entre os alunos na resolução dos problemas. Pensar na
organização das carteiras contribui significativamente para a criação de um ambiente
propício e favorável à aprendizagem, à problematização, à dialogicidade e à
comunicação pela leitura e escrita, também em Matemática (BRASIL, 2014, p. 1718; destaques nossos).

Já boa parte desses docentes, sim, utilizam essa configuração em duplas diariamente
ou semanalmente, 36 e 17 professores, respectivamente, que somados equivalem a 65,4% dos
participantes.
Acreditamos que a frequência de realização das atividades de resolução de
problemas, a partir de diferentes configurações, têm relação direta com os propósitos de cada
uma das atividades propostas. E, certamente, os professores planejam e organizam essas
configurações considerando tais propósitos que são pautados pelas concepções que têm. A
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fim de investigarmos quais são essas concepções, afirmamos que as diferentes formas de
agrupar os estudantes para desenvolver atividades de resolução de problemas podem se
configurar como fatores de progresso nas aprendizagens e obtivemos os seguintes
posicionamentos dos professores participantes (Tabela 5.11).
Tabela 5.11 – Concepções dos professores participantes da pesquisa acerca das possibilidades de as
diferentes formas de agrupar os alunos para desenvolver atividades de resolução de problemas
gerarem progressos em suas aprendizagens
Concepções

Concordo
totalmente

Individualmente, os alunos
dessa faixa etária trabalham
melhor porque ainda não
11
sabem ouvir as explicações
dos colegas e nem explicar
seus procedimentos
Os alunos dessa faixa etária
conseguem explicar seus
procedimentos ao(à)
27
professor(a)
individualmente.
Em duplas, os alunos dessa
faixa etária conseguem
discutir e confrontar, com
30
os colegas, procedimentos
empregados na resolução de
problemas
O trabalho em duplas ou em
trios faz com que os alunos
que não conseguem resolver
17
copiem as resoluções dos
colegas e aprendam menos.
O trabalho em grupos faz
com que os alunos se
dispersem, não discutam e
12
nem confrontem os
procedimentos empregados
na resolução de problemas
Os momentos de discussão,
em dupla e pequenos
grupos, exigem também
63
uma participação ativa do(a)
professor(a).
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Grau de concordância
Concordo
Discordo
Discordo
parcialmente parcialmente totalmente

Total

26

24

20

81

38

12

4

81

37

6

8

81

28

19

17

81

21

20

28

81

15

1

2

81

Em relação às propostas de trabalho individual, há uma parcela considerável de
professores que considera que os estudantes dessa faixa etária trabalham melhor, são 37
professores (45,6%), 11 que concordam totalmente (13,5%) e 26 que concordam parcialmente
(32,0%) com essa proposta de organização. Já 44 professores (54,3%) discordam, sendo 20
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totalmente (24,6%) e 24 parcialmente (29,6%). Ou seja, para essa parcela, os estudantes são
capazes de ouvir as explicações dos colegas e podem conseguir explicar seus procedimentos a
eles. Esse resultado é consonante com a concepção de que os alunos dessa faixa etária
conseguem explicar seus procedimentos ao professor individualmente, pois 80,2% dos
professores participantes dizem concordar totalmente ou parcialmente. Inferimos que aqueles
professores que consideram os alunos capazes de ouvir as explicações dos colegas e explicar
seus procedimentos também podem o fazer ao professor, mas não somente a ele.
Sobre o trabalho em duplas, 67 professores (82,7%) consideram (concordando
plenamente ou parcialmente) que os alunos dessa faixa etária conseguem discutir e
confrontar, com os colegas, procedimentos empregados na resolução de problemas. Esse dado
legitima a frequência alta indicada pelos professores que organizam os alunos nessa
configuração diariamente, ou semanalmente: 57 professores (65,4%), como vimos na Figura
6.14. Mas, ainda sobre essa configuração, há 45 professores (55,5%) que consideram que essa
organização faz com que os alunos que não conseguem resolver copiem as resoluções dos
colegas e aprendam menos. Consideramos que esse tipo de concepção faz com que a prática
de agrupar os alunos para resolver problemas e discutir sobre as resoluções seja
comprometida em sala de aula. Quanto às propostas de trabalho em grupos, a porcentagem de
professores que acredita que essa configuração não oportuniza progressos nas aprendizagens
dos alunos diminui um pouco. São 33 professores (40,7%) que concordam plena e
parcialmente que o trabalho em grupos faz com que os alunos se dispersem, não discutam e
nem confrontem os procedimentos empregados na resolução de problemas. Mandarino (2006)
já apontava certa contradição, descrédito e falta de estímulo dos professores em relação às
interações, mesmo quando os agrupamentos são organizados:
A análise dos relatos das aulas do grupo estudado evidencia um trabalho
prioritariamente individualizado. Muitas vezes, mesmo estando os alunos
organizados em grupo, os alunos trabalham individualmente. A interação entre eles,
no entanto, costuma se fazer muito presente, mesmo quando não proposta pelo
professor. É comum o observador registrar que “as crianças se ajudam”, “os alunos
comparam seus trabalhos”, por exemplo. Porém, essa troca, que parece natural entre
os alunos e poderia ser estimulada como estratégia de aprendizagem, às vezes, chega
a ser recriminada pelo professor. (MANDARINO, 2006, p. 199)

Como já mencionamos, Quaranta e Wolman (2006) defendem que há razões
psicológicas que fazem com que as discussões em aula gerem progressos nas aprendizagens
dos estudantes. Aqui ressaltamos que essas autoras também defendem que há razões didáticas
para proporcionar momentos de discussão em aula, as quais, segundo as autoras, estão
apoiadas na Teoria das Situações Didáticas, de Brousseau (1996b), “que propõe associar os

141

conhecimentos matemáticos a distintos tipos de situações suscetíveis de fazer funcionar
diferentes dinâmicas sociais” (QUARANTA; WOLMAN, 2006, p. 114). Essas situações
foram concebidas para fazer evoluir os conhecimentos dos estudantes e são consideradas
adidáticas, conforme mencionamos no referencial teórico da presente pesquisa, capítulo 4,
seção 4.1. Nessas situações, a intencionalidade didática – momentânea e aparentemente –
desaparece, pois “é o aluno, e não o professor, que põe em cena o conhecimento em função
das exigências da situação” (QUARANTA; WOLMAN, 2006, p. 115). Afinados com essas
premissas, chamou-nos a atenção que 77,7%, 63 professores, tenham respondido que
concordam plenamente que os momentos de discussão, em duplas e pequenos grupos,
também exigem a participação ativa do professor. Esse dado nos leva a refletir sobre o fato de
que, para esse grupo de professores, a presença do professor é essencial e, possivelmente, da
forma mais tradicional de se entender, que é quando os estudantes não conseguem se articular
sem que o professor esteja presente. Parece-nos que pode prevalecer, para esse grupo, a ideia
da centralização do ensino pelo professor, que dá explicações e espera dos estudantes a
aplicação – como já destacamos no capítulo 2 do presente estudo. Essas configurações são
utilizadas quando os docentes têm clareza de que os estudantes podem trabalhar “sem ele” e
que, ainda assim, podem progredir nas aprendizagens pela interação com os colegas. É
impossível que o professor esteja “presente” o tempo todo com todas as duplas ou grupos.
Essa postura é bastante desafiadora para os professores.
Como indicado na Tabela 5.12, a quantidade de professores, 66 (81,4%) – que
considera a necessidade de participação ativa do professor nos momentos coletivos de
discussão – está em concordância com a reflexão anterior sobre sua participação ativa nos
agrupamentos em duplas e grupos, pois as porcentagens são bem próximas (77,7% e 81,4%).
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Tabela 5.12 – Concepções dos professores participantes da pesquisa acerca de os momentos coletivos
de discussão sobre resolução de problemas gerarem progressos nas aprendizagens dos estudantes
Concepções

Concordo
totalmente

Os momentos coletivos de
discussão, que envolvem a
turma toda, favorecem as
55
reflexões coletivas e são
adequados para o trabalho
com essa faixa etária.
Os momentos coletivos de
discussão, que envolvem a
turma toda, são mais
adequados para encerrar as
35
reflexões sobre
determinados conteúdos
trabalhados.
As discussões coletivas são
um recurso importante para
que os alunos aprendam os
conteúdos propostos, uma
56
vez que a interlocução entre
eles permite explicações e
justificativas que apoiam a
compreensão.
Os momentos coletivos de
discussão exigem também
66
uma participação ativa do(a)
professor(a).
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Grau de concordância
Concordo
Discordo
Discordo
parcialmente parcialmente totalmente

Total

20

3

3

81

28

14

4

81

20

3

2

81

11

2

2

81

Consideramos importante colocar em evidência que a participação ativa do professor
carrega diferenças entre um tipo de organização e outro. Em muitos casos, quando os
estudantes estão organizados em duplas ou grupos, a participação ativa é justamente não
intervir. É saber que o momento de debate “entre os estudantes” é essencial para os avanços.
É, muitas vezes, ter de se conter e esperar o momento certo para “aparecer”, ou, mesmo, não
aparecer. Já no momento coletivo de discussão, o professor precisa coordenar as contribuições
dos estudantes, fazer circular e submeter as produções (de um estudante ou de um grupo) à
classe para que haja discussão, reflexão e avanço.
Entendemos que um procedimento colocado em jogo pelos estudantes – correto ou
não – é a expressão de um conjunto de relações que eles estabeleceram. Nesse
sentido, o trabalho sobre os procedimentos para resolver um problema é sempre uma
oportunidade para tornar essas relações observáveis. As intervenções do professor
que pede que as crianças explicitem os procedimentos, os confrontem com o
que os colegas fizeram e comparem diferentes tipos de problema estão
localizadas nessa linha. Trata-se de incitar os alunos para que, ao repensar o que
realizaram com uma finalidade (convencer alguém da validade de uma estratégia,
por exemplo) – conquistem uma posição mais reflexiva em relação ao que foi feito e
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mais geral, abstrata, autônoma, mais livre. (ETCHEMENDY; SADOVSKY;
TARASOW, 2012, p. 2; destaques nossos)

Entendemos, em consonância com o que as autoras afirmam, que a participação do
professor é ativa no sentido mais amplo, como quem “orquestra”33 as situações de interação.
Portanto, nos momentos coletivos, a participação dos estudantes continua sendo o grande
objetivo.
Não pudemos avaliar se as concepções dos professores participantes estão totalmente
em consonância com as nossas, uma vez que sabemos das limitações de um instrumento como
o questionário. Contudo, consideramos importante diagnosticar que, para grande parte desse
grupo, 75 professores (92,5%), os momentos coletivos de discussão são adequados para essa
faixa etária, bem como, para 76 professores (93,8%), as discussões coletivas são um recurso
importante para que os estudantes aprendam os conteúdos propostos, uma vez que a
interlocução entre eles permite explicações e justificativas que apoiam a compreensão.
E 93,8% dos professores participantes (28 que concordam parcialmente, 14 e 4 que
discordam parcialmente e totalmente) consideram que os momentos coletivos podem ser
utilizados não somente para encerrar as reflexões sobre determinados conteúdos trabalhados –
o que pode configurar uma proximidade com as ideias e concepções expostas aqui a partir das
pesquisas mencionadas.
A fim de estabelecermos relação entre as orientações contidas nos livros didáticos
utilizados pelos professores e as decisões que tomam quando realizam momentos de
discussões, questionamo-los acerca de como ocorre esse processo. Na Tabela 5.13 estão
organizados os posicionamentos dos professores participantes.

33

Nos termos de Boavida (2005), como já mencionado.
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Tabela 5.13 – Relação entre as orientações contidas nos livros didáticos e tomadas de decisões dos
professores quando organizam momentos de discussão em aula
Tomada de decisões dos
Sempre
professores
Utiliza exatamente o que é
proposto pelos livros
didáticos (a orientação já
12
proposta em cada
atividade) ou material
apostilado.
Organiza os alunos de
acordo com critérios
próprios, que nem sempre
18
estão nas orientações do
livro didático ou material
apostilado.
Organiza momentos em
que explica a resolução de
determinado problema
24
proposto e os alunos
anotam e corrigem o que
fizeram individualmente.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Em que medida
Frequentemente
Às vezes

Nunca

Total

22

42

5

81

26

37

0

81

27

23

7

81

Em nossa hipótese, o tipo de material didático utilizado pelo professor, bem como as
orientações contidas nesse material, importam para as tomadas de decisões dos professores
em sala de aula.
O estudo realizado para a presente pesquisa e apresentado neste capítulo, seção 5.3,
tem relação direta com o objetivo de entender o impacto desses materiais na atuação do
professor, quando organiza momentos de discussão nas atividades de resolução de problemas
do campo aditivo. Identificamos que o livro didático mais distribuído para o país aponta
orientações para a organização de diferentes instâncias de discussão em aula tanto no manual
do professor como nas próprias atividades. É certo que identificamos que há fragilidades nas
propostas de atividades de resolução de problemas, nesse material, que podem dificultar a
criação de um ambiente favorável às discussões em aula – como pode ser verificado na
análise do capítulo mencionado – mas as orientações existem. E os resultados organizados na
Tabela 5.13 confirmam nossas hipóteses: sim, 76 professores (93,8%) afirmam que utilizam
as orientações exatamente como são propostas nos livros (12, sempre, 22, frequentemente e
42 às vezes). Somente 5 professores (6,1%) afirmam nunca utilizar. Nenhum professor (0%)
diz que não utiliza critérios próprios também para essas organizações. Ou seja, ainda que as
orientações dos materiais didáticos sejam utilizadas, 100% dos professores também lançam
mão de critérios próprios, com maior ou menor frequência, como indicado na Tabela 5.13.
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Um dado que merece atenção, pois nos parece remeter às concepções mais
tradicionais em que o professor explica e espera que os estudantes apliquem o que foi
apresentado, sem reflexão, se refere aos resultados da questão em que a palavra está nas mãos
do professor: organiza momentos em que explica a resolução de determinado problema
proposto e os alunos anotam e corrigem o que fizeram individualmente. Somente 7
professores (8,6%) afirmam que não agem assim. Já 24 professores (29,6%) afirmam que,
sim, explicam primeiro e solicitam que os estudantes corrijam individualmente, 27
professores (33,3%) frequentemente, e 23 professores (28,3%) às vezes. Esse resultado se
aproxima mais das pesquisas utilizadas nesse estudo que evidenciam os desafios que os
professores ainda têm para o trabalho com diferentes instâncias de discussão em aula
(BOAVIDA, 2005; MANDARINO, 2006; NUNES, 2011), que podem gerar avanços nas
competências argumentativas dos estudantes. Esse resultado configura-se como inconsistente
quando cruzados com alguns da Tabela 5.12, em que, por exemplo, 93,8% dos participantes
indicam reconhecer os momentos coletivos de discussão como um recurso importante para as
aprendizagens dos estudantes e podem estar mais vinculados sobre o que entendem como
participação ativa do professor – ponto de nossa análise e reflexão nos resultados indicados
nas Tabelas 5.11 e 5.12. Nesse ponto, concordamos com Thompson (1997), que cita
investigações cujos resultados indicam contradições em relação à consistência entre as
concepções e as práticas dos professores. Essas investigações indicam que não há uma relação
de causa-efeito direta entre as concepções relativas ao ensino e à aprendizagem e as práticas
educativas correspondentes.
Sobre a concordância dos professores em relação ao grau de importância dos
momentos de discussão em aula, obtivemos os resultados organizados na Tabela 5.14.
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Tabela 5.14 – Concordância dos professores participantes sobre o grau de importância dos momentos
de discussão em aula
Grau de importância dos
Discordo
momentos de discussão em totalmente
aula
Não têm nenhuma
relevância no processo de
66
aprendizagem dos alunos.
Têm pouca relevância no
processo de aprendizagem
57
dos alunos em função da
faixa etária.
Podem ter efeitos positivos
acerca da cooperação na
3
busca comum da solução de
um problema.
Exigem levar em
consideração o que os
outros colegas dizem, as
sugestões que fazem,
explicitar e justificar
3
escolhas – levando a
intercâmbios que favorecem
a aprendizagem de
conceitos matemáticos.
Possibilitam a tomada de
consciência sobre alguns
2
aspectos não considerados
do problema.
Fonte: elaborado pela pesquisadora.

Grau de concordância
Discordo
Concordo
Concordo
parcialmente parcialmente totalmente

Total

7

7

1

81

16

7

1

81

2

27

49

81

2

27

49

81

4

22

53

81

Para a maioria dos professores participantes, 66 (81,4%), parece evidente que os
momentos de discussão são relevantes para as aprendizagens dos estudantes. A faixa etária
parece fazer diferença no posicionamento desses professores, uma vez que cai um pouco a
porcentagem de professores que consideram a relevância quando esse dado é apontado para
reflexão, 57 (70,3%). Contudo, 93,8% dos participantes, 76 professores, entendem que os
momentos de discussão em aula podem ter efeitos positivos acerca da cooperação entre os
estudantes, além de exigir levar em consideração o que os outros colegas dizem, as sugestões
que fazem, explicitar e justificar escolhas – levando a intercâmbios que favorecem a
aprendizagem de conceitos matemáticos. Também é alta a porcentagem de professores,
92,5%, 75 professores, que consideram que esses momentos podem possibilitar a tomada de
consciência, pelos estudantes, sobre alguns aspectos não considerados no problema quando os
estão resolvendo.
Quando questionados sobre o grau de satisfação sobre sua prática de ensino
envolvendo momentos de discussão nas aulas de Matemática, obtivemos os resultados
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conforme ilustra o gráfico da Figura 5.11. Os participantes deveriam indicar a partir de uma
escala de 1 a 4 (em que 1 é mínimo e 4, máximo).
Figura 5.11 – Grau de satisfação, dos professores participantes, com sua prática de ensino envolvendo
momentos de discussão nas aulas de Matemática (1 é mínimo e 4 é máximo)
2

7

17

55
Grau 1

Grau 2

Grau 3

Grau 4

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Os resultados revelam que apenas 9 professores (11,1%) não estão satisfeitos com
sua prática. Mas 55 professores (67,9%) indicam um grau de satisfação e 17 professores
(20,9%), indicam que estão plenamente satisfeitos.
A síntese dessa segunda parte do nosso questionário aponta que, em relação à
frequência da realização de momentos de discussão a partir de diferentes configurações, há
dois pontos importantes: a não adesão de alguns professores às propostas, nem coletivas e
nem em duplas – que são tipos de organizações mais utilizadas pelos professores (ainda que
não seja uma porcentagem alta) e a boa adesão de parte do grupo a tais propostas.
As porcentagens de professores que consideram o trabalho individual como uma boa
forma de realização de resolução de problemas pelo fato de os estudantes não conseguirem
explicitar seus procedimentos e, ao contrário, daqueles que consideram que os estudantes são
capazes de explicitá-los, são bem próximas, 45,6% e 54,3%, respectivamente. Já a adesão ao
trabalho em duplas parece ser mais consolidada, pois 82,7% dos participantes afirmam que
organizam suas aulas nessa configuração. Contudo, há 55,5% de professores que consideram
que o aprendizado é menor quando organizados em duplas ou trios, pois os estudantes que
não conseguem resolver podem somente copiar dos colegas sem refletir sobre sua própria
resolução. E há 40,7% de professores que consideram que o trabalho em grupos faz com que
os estudantes se dispersem muito.
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A forma de participação do professor em cada uma dessas configurações nos rendeu
reflexões acerca das concepções que ainda residem nas práticas desses professores, pois boa
parte do grupo considera que a participação ativa do docente é necessária mesmo quando os
estudantes estão trabalhando individualmente ou em duplas. Consideramos que as
implicações didáticas que essas formas de organização carregam, e que compõem nosso
referencial teórico, não são tão claras para esse grupo. O grupo também deixa evidente que as
orientações advindas dos materiais didáticos são utilizadas pela maioria, em maior ou menor
escala, e que também as compõem com critérios próprios de organização.
Os momentos de discussão coletivos são os mais utilizados pelos professores
participantes e grande parte deles, 92,5%, considera-os como adequados para essa faixa etária,
bem como, para 93,8% dos professores, as discussões coletivas são um recurso importante
para que os estudantes aprendam os conteúdos propostos, uma vez que a interlocução entre
eles permite explicações e justificativas que apoiam a compreensão.
Sobre a relevância dos momentos de discussão em diferentes instâncias,
identificamos que, para a maioria dos professores participantes, 81,4%, parece evidente que
eles são importantes para as aprendizagens dos estudantes.
Ainda que alguns resultados possam parecer dissonantes em alguns pontos,
consideramos que tanto as orientações advindas dos documentos oficiais, dos materiais
didáticos já reformulados em acordo com as exigências do PNLD, associados a ações de
formação continuada dentro e fora das escolas, podem estar gerando movimentos de
mudanças nas concepções desses professores. Retomamos as ideias de Thompson (1997), que
indica as contradições em relação à consistência entre as concepções e as práticas dos
professores para justificar certas inconsistências que ficaram evidentes em nossa análise.
Entretanto, em nossa visão, para que as práticas sejam realmente modificadas nas
aulas de Matemática, de forma a serem incorporadas diferentes instâncias de discussão de
maneira intencional pelos professores, há de se investir profundamente na reflexão sobre os
benefícios das interações em sala de aula, seja por meio de formações fora, mas
especialmente, no interior das escolas.
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6

EXPERIMENTO E ANÁLISE

Neste capítulo, descrevemos a fase experimental e analisamos os achados de acordo
com nosso referencial teórico e resultados de pesquisas correlatas.

6.1

Escola e sujeitos da pesquisa
A coleta de dados foi realizada em uma escola da rede particular de São Paulo,

localizada no Bairro do Butantã. A escola foi inaugurada no ano de 1980 para atender
crianças da Educação Infantil. Em 1984, instalou-se no bairro mencionado e, hoje, atende até
o segmento do Ensino Médio. Há mais duas unidades em bairros diferentes na capital
paulista, sendo que apenas uma delas (até o presente momento) atende até o Ensino Médio.
A unidade onde realizamos a pesquisa tem 1423 alunos, sendo 155 na Educação
Infantil, 620 do Ensino Fundamental I, 413 no Ensino Fundamental II e 235 no Ensino Médio.
De acordo com a coordenadora pedagógica, em entrevista realizada para a presente
pesquisa, há reuniões semanais com toda a equipe de professores. São denominadas reuniões
gerais, em que há diferentes configurações de organização: professores de todos os anos ou
professores do mesmo ano. Essas reuniões têm diferentes temas de reflexão a depender do
plano de formação anual (que é elaborado pela equipe de orientação educacional) e das
demandas cotidianas. Além das reuniões gerais, há reuniões periódicas de orientação
(individuais), cujos temas são definidos pela coordenadora pedagógica ou pela própria
professora, também a depender dos dois pontos já mencionados.
No ano de 2018, quando realizamos a coleta de dados, não estavam previstas para as
reuniões gerais temas ou conteúdos da área de Matemática, mas, nas reuniões de orientação
do 1º ano, foram discutidos conteúdos referentes ao campo aditivo (ideias envolvidas nos
cálculos desse campo)34 e cálculo mental.
Quando questionada sobre a realização de estudos relacionados aos “momentos de
discussão nas aulas de Matemática”, a coordenadora pedagógica justificou que já há um
trabalho muito consistente desenvolvido na escola desde a Educação Infantil acerca dos
momentos de discussão e não somente na área de Matemática. Esse trabalho está alicerçado
34

Esse foi um ponto de convergência de expectativas, entre a pesquisadora e a professora da turma, que nos
levou a considerar como colaborativa a construção da sequência didática para a investigação.
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na proposta pedagógica da escola que tem as bases no Construtivismo. Desde a Educação
Infantil, são metas: desenvolver a oralidade, as relações de convívio, as conversas; resolver
problemas cotidianos por meio do diálogo – que guardam relação com o desenvolvimento de
competências argumentativas. No 1º ano, uma das metas importantes e que será objeto de
análise da presente pesquisa é a passagem das argumentações entre as crianças e os adultos
(professores e demais educadores escolares) para com os colegas. Ou seja, ampliação das
competências argumentativas para lidar com um interlocutor da mesma idade – no nosso caso,
para resolver problemas nas aulas de Matemática – já que é comum, segundo a coordenadora
pedagógica, que as crianças consigam explicar, argumentar para os adultos de forma
individual, mas nem sempre para os colegas da mesma idade. Sobre argumentar, tanto a
coordenadora pedagógica quanto a professora da turma corroboraram o conceito que
adotamos para a pesquisa e consideram que está em consonância com o que desenvolvem na
escola.
Os materiais didáticos utilizados na escola são elaborados pela equipe pedagógica,
sob a responsabilidade de uma coordenadora de área. Anualmente, são revisados pela equipe
do ano em dois momentos: durante o desenvolvimento das atividades (com anotações feitas
pela professora de cada sala, justificando a necessidade ou não de ajustes nas atividades) e, ao
final do ano, avaliando todas as atividades, já com vistas às modificações necessárias para o
ano seguinte. As professoras também elaboram atividades (ou utilizam atividades de uma
coletânea já existente) se julgarem pertinente e necessário para o seu grupo.
A turma do 1º ano em que foi realizada a investigação tem 15 crianças. Várias dessas
crianças têm irmãos mais velhos que estudam na mesma escola. Segundo a professora, os pais
não influenciam nas resoluções das atividades (quando são enviadas para casa) antecipando
estratégias convencionais de resolução (por exemplo, os algoritmos convencionais),
possivelmente porque já conhecem os processos da escola. De qualquer forma, é prevista uma
reunião com os pais, no 2º ano, para tratar mais especificamente sobre as estratégias de
resolução das atividades de Matemática.
A professora da turma trabalha na escola há 7 anos.
6.1.1

Os materiais didáticos utilizados nesta turma participante da pesquisa
Conforme mencionado, o material utilizado no ano da presente investigação foi

elaborado pela própria escola e pela própria professora, quando considerava necessário para o
seu grupo.
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A análise do material nos permitiu identificar que eles não trazem orientações de uso
aos professores. Segundo a coordenadora pedagógica e a professora, as reflexões sobre as
concepções de ensino e de aprendizagem realizadas no âmbito geral da escola (nas reuniões já
mencionadas e nas formações internas) já contemplam o que consideram necessário ao
professor para a realização das atividades. Isso significa que cabe à professora tomar as
decisões sobre a condução das atividades, tendo o apoio da coordenadora pedagógica quando
necessário.
Em relação às organizações sociais em sala, foi declarado pelas educadoras que já é
uma prática consolidada e, em muitas situações, para além das atividades de Matemática.
O Caderno Anual é dividido em 6 seções que podem ser trabalhadas
concomitantemente, ou seja, a ordem em que as seções aparecem não apresentam ordem ou
hierarquia de conteúdos. São:
1. Usar e conhecer os números
2. Contagem, cálculo e jogos
3. Problemas do campo aditivo
4. Problemas do campo multiplicativo
5. Calendário
6. Outras atividades
As orientações sobre a organização social da sala, que são sugeridas aos estudantes
nas próprias atividades, foram organizadas na Tabela 6.1, contudo, é importante destacar que,
na primeira página, como primeira orientação aos estudantes, há a seguinte indicação: “Faça
as atividades com muita atenção e peça a ajuda da professora sempre que precisar. Lembrese de que os colegas também podem ajudar”. Essa orientação valida o que a professora
informou sobre as organizações sociais em sala, pois os alunos sempre são organizados em
duplas (as próprias carteiras da sala são para duplas) e a configuração se modifica a depender
do propósito de cada atividade realizada.
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Tabela 6.1 – Quantidade de orientações sobre a organização social da sala sugeridas no Caderno Anual
Tipos de orientações sugeridas aos alunos no Caderno Anual

Quantidades em que
aparecem nas
atividades

Conversa com a classe

2

Junto com os colegas e a professora, escreva o que perceberam...

5

Converse com o colega

2

Para discussão coletiva

2

Em duplas ou mais participantes quando é um jogo

10

Para fazer em dupla (inventar problemas)

2

Atividade individual ou sem orientação sobre a organização dos alunos

18

Problemas do campo aditivo:
Nesta parte do caderno, você encontrará diferentes problemas que farão pensar em
diferentes jeitos de resolvê-los. O mais importante será pensar em como registrar a
sua forma de resolver para, depois, compartilhar com toda a classe.

37

Problemas do campo multiplicativo:
Nesta parte do caderno, você encontrará outros problemas para ler, pensar e resolver,
usando sua forma pessoal de registrar. O mais importante será pensar em como
registrar a sua forma de resolver para, depois, compartilhar com toda a classe.

17

Total

94

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Nas 44 atividades independentes, incluindo atividades de resolução de problemas de
enunciado do campo aditivo, não há sugestão ou orientação de organização para a realização
das atividades da forma como aparecem no Caderno Anual, mas a professora indicou que os
procedimentos são “os mesmos”.
Os dados organizados na Tabela 6.1, somados aos depoimentos da professora e
coordenadora pedagógica, indicam que há a preocupação com as interações nas aulas de
Matemática. Em nossa interpretação, há muitas atividades e, também, muitos problemas
nesses materiais, que podem gerar discussões, pois possibilitam diferentes estratégias de
resolução. Apresentamos dois exemplos (Figuras 6.1 e 6.2) que compõem as atividades
independentes. Foram realizadas no mês de agosto de 2018 e são da mesma criança.
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Figura 6.1 – Exemplo (1) de problema do campo aditivo realizado no mês de agosto

Fonte: Atividade elaborada pela professora e realizada em agosto de 2018, sem a participação da pesquisadora.

Nesse primeiro exemplo, a estratégia utilizada pela criança é a sobrecontagem: ela
identifica, no enunciado, os dados do problema, registra o 18 e utiliza a representação icônica
(vai acrescentando pauzinhos) para cada um dos outros termos, 12 e 15, respectivamente.
Depois, a partir do 18, volta contando os pauzinhos que registrou para não se perder na
contagem, chegando ao resultado 45, que também registra com números.
Figura 6.2 – Exemplo (2) de problema do campo aditivo realizado no mês de agosto

Fonte: Atividade elaborada pela professora e realizada em agosto de 2018, sem a participação da pesquisadora.

Nesse segundo exemplo, a mesma criança não utiliza mais representações icônicas.
Não podemos saber exatamente por qual ponto a estudante iniciou o registro, uma vez que
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não a consultamos no momento da resolução (a atividade nos foi fornecida para fins de
análise somente no final do ano), mas podemos inferir uma possiblidade: ela identificou, no
enunciado, os dados do problema e resolveu somar 17 + 13 primeiramente, porém, iniciando
pelas unidades: o resultado é 10. Depois somou as dezenas dessas duas medidas, cujo
resultado é 20, e já adicionou, mentalmente, o primeiro 10 encontrado, por isso ela registra 30
(10 + 10 = 30). Por último, ela identificou o 8 e o somou ao 30, mentalmente, resultando 38.
No registro, ela escreveu 30 + 38, que deveria ser apenas 30 + 8. Na resposta ela considera o
38, corretamente.
Somente a atividade dessa criança já seria suficiente para provocar muita discussão
em aula, mas, certamente, podemos inferir que outras crianças fizeram registros muito
diferentes, podendo ser, inclusive, mais bem organizados. O fato é que os dois exemplos
trazem problemas semelhantes e uma mesma criança procura maneiras diferentes de resolver,
e isso indica novas reflexões de sua parte. Consideramos que problemas de enunciado com
números muito baixos ou com os mesmos tipos (e categorias) não possibilitam resoluções por
meio de diferentes estratégias, dificultando, assim, as possibilidades de interação entre os
estudantes que levem à explicação e argumentação de suas escolhas. Esses problemas se
assemelham aos que compõem a sequência didática elaborada para a presente investigação.
A Tabela 6.2 foi organizada a partir dos tipos de problemas e as quantidades que
aparecem nos materiais didáticos da escola.
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Tabela 6.2 – Tecnologia (θ) – categorias e tipos de problemas aditivos de enunciado contemplados nos
materiais didáticos da escola participante da pesquisa
Categoria

Tipos de problemas aditivos

Composição de medidas – o valor
desconhecido é o resultado final
Composição
Composição de medidas – o valor
desconhecido é o de uma das medidas
Transformação positiva de medidas –
estado final desconhecido
Transformação positiva – estado
inicial desconhecido
Transformação positiva de medidas –
o estado desconhecido é a
transformação
Transformação
Transformação negativa de medidas –
estado final desconhecido
Transformação negativa de medidas –
estado inicial desconhecido
Transformação negativa de medidas –
o estado desconhecido é a
transformação
A incógnita (valor desconhecido) é a
composição: transformações positivas
Composição de
A incógnita (valor desconhecido) é a
transformações
composição: uma transformação
positiva e uma negativa
Relacionam duas medidas (ideia de
comparação) – o valor desconhecido é
uma das medidas
Comparação
Relacionam duas medidas (ideia de
comparação) – o valor desconhecido é
a relação entre as medidas
Total de problemas de enunciado

Quantidade de problemas aditivos
de enunciado em cada material
Caderno
Atividades
anual
independentes

Total

8

7

15

1

-

1

6

5

11

1

1

2

2

2

4

13

7

20

-

-

-

2

-

2

3

-

3

1

1

2

-

-

-

2

1

3

39

24

63

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Assim, como apontamos na Tabela 5.5, relativa à análise do LD mais distribuído no
país, seção 5.3, do capítulo 5, organizamos as categorias na Tabela 6.2 apenas com as
categorias que são contempladas nos materiais da escola. A única categoria que foi
contemplada nesse material e que não apareceu no LD foi a de “composição de
transformações”. As categorias “transformação de uma relação” e “composição de relações”
não são contempladas em nenhum dos materiais referenciados.
A análise dos dados organizados nesta tabela permite constatar que há, por parte da
equipe pedagógica dessa escola, a intenção de contemplar a maioria dos tipos de problemas
do campo aditivo. O que também foi constatado na análise do LD. Em relação às quantidades,
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há a diferença de que os materiais da escola apresentam 60,3% a mais de problemas de
enunciado do campo aditivo que o LD, são 63 nos materiais da escola e 38 no LD.
Os tipos de problemas que mais aparecem nos materiais da escola são aqueles que
Vergnaud (2014) aponta como os mais simples: transformação positiva e negativa, cujo
estado final é desconhecido. São 11 de transformação positiva e 20 de transformação
negativa.
Tanto a coordenadora pedagógica quanto a professora informaram que as reuniões do
ano em curso levaram à reflexão de que não havia equilíbrio entre as propostas já organizadas
e que a participação em nossa investigação poderia colaborar para os ajustes que pensam em
realizar nos materiais.
6.1.2

Considerações a respeito da análise do material da escola
Não é nosso objetivo comparar os dois materiais didáticos analisados, LD mais

distribuído no país e os materiais da escola, pois são materiais muito diferentes e que
cumprem propósitos distintos. Talvez a principal distinção seja a escala em que o LD é
utilizado e precisa “comunicar” para diferentes realidades, ao contrário da escola que produz
um material para uma única realidade, podendo ser adaptado ainda mais para cada turma,
como foi o caso do que analisamos. Traçamos um paralelo entre os dois materiais, apenas em
alguns aspectos, porque, ao realizarmos o experimento em sala de aula, constatamos que os
conhecimentos prévios dos estudantes da turma asseguraram o bom desenvolvimento das
atividades (conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais).
Se constatamos que a organização didática proposta no LD analisado, especialmente
para o trabalho com os problemas de enunciado do campo aditivo, favorece pouco o
desenvolvimento das competências argumentativas dos estudantes, o contrário aconteceu na
análise do material da escola, pois pudemos identificar muitas propostas que podem favorecer
o desenvolvimento dessas competências.
Em relação à intencionalidade de gerar interações em sala, a partir de diferentes
organizações sociais, os dois materiais procuram deixar esse propósito evidente e, na escola,
pudemos constatar que é realmente uma prática muito comum, cotidiana. Na verdade, um dos
desafios do grupo de estudantes era o de realizar as atividades individualmente primeiro, antes
de discutir com o colega da dupla ou com os colegas do grupo.
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Encontramos, nos materiais da escola, similitude de propósitos entre as atividades e
as propostas de discussão nas aulas e consideramos que podem, sim, gerar evolução nas
aprendizagens e no desenvolvimento de competências argumentativas.

6.2

Detalhamento da construção da sequência didática e das atividades
desenvolvidas – análise a priori
A sequência didática desenvolvida com o grupo do 1º ano foi construída de forma

colaborativa, com a professora da turma, a partir de uma proposta da pesquisadora.
Consideramos que a experiência da professora e o conhecimento que tinha sobre os alunos
favoreceriam o desenvolvimento das atividades.
Como o trabalho com problemas do campo aditivo já fazia parte do plano de ensino
para o 1º ano, a sequência construída para a presente pesquisa passou a fazer parte das
atividades cotidianas do grupo de estudantes. É bastante importante registrar que não houve
necessidade de mudança ou ruptura de contrato didático, no que diz respeito ao conteúdo, e
esse aspecto também foi levado em consideração quando se definiu a escola para essa
investigação, porque a professora já mantinha com o grupo um tipo de prática que se
assemelha ao que é apontado por Silva (2015) quando compara tal prática com a mais comum
em aulas de Matemática, a expositiva com exercícios de fixação:
Já na estratégia de ensino em que o aluno trabalha individualmente ou em duplas,
seguindo as orientações contidas em sequências didáticas organizadas pelo
professor, que a institucionalização do saber se dá através de sessões coletivas, o
contrato didático é totalmente diferente. O professor apoia-se nas produções pessoais
ou coletivas dos alunos (resultados de atividades propostas através de um problema)
para fazer progredir o aprendizado da classe. (SILVA, 2015, p. 53)

Na ocasião em que as atividades foram realizadas com os estudantes, a professora já
havia desenvolvido um trabalho sólido com atividades relacionadas ao SND, em que as
regularidades do sistema foram discutidas e, também, várias atividades envolvendo problemas
de enunciado do campo aditivo e multiplicativo, a partir de diferentes organizações dos
estudantes para as resoluções (na maior parte dos casos em duplas) e, em muitos casos,
seguidas de discussões coletivas, orquestradas pela professora.
Na sequência didática construída, levamos em consideração, como já justificado na
introdução desta pesquisa, serem problemas de enunciado em articulação com a TCC.
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6.2.1

Estrutura da análise a priori das atividades
Para cada problema de enunciado da sequência didática, apresentaremos a seguinte

estrutura de análise:
1. Apresentação enunciado do problema e esquema relacionado à classificação (quanto à
posição da incógnita), a partir da TCC;
2. Como é proposta a organização dos estudantes para cada etapa da atividade (apresentação
do problema pela professora, contato individual com o problema, interações com os
colegas – duplas ou grupo, socialização – momento coletivo de discussão).
3. Quais orientações prévias serão realizadas, e como serão, para cada parte da atividade;
4. Orientações para a ação da professora quando os estudantes estão resolvendo as
atividades;
5. Orientações para a socialização da atividade – momento coletivo de discussão.
6. Antecipação das estratégias de que os estudantes poderão se utilizar (antecipando os
possíveis erros – dificuldades – e acertos), que se configuram como a base para os usos de
possíveis argumentos.
Essa estrutura utilizada para a construção e análise da sequência didática apoia-se na
TSD. A organização do milieu, que conta com as diferentes formas de agrupar os estudantes,
a apresentação do problema e a conduta da professora durante a situação adidática têm relação
com a forma de propor o problema. Trata-se da devolução da situação de aprendizagem, ou
seja, da transferência de responsabilidade, postulada por Brousseau (1996a,b), em que a
professora comunica o enunciado e, também, procura agir de tal forma que o estudante aceite
o desafio de resolver o problema nesse jogo de interações característico das situações
didáticas. As orientações para a professora, no momento da realização das atividades,
objetivam suscitar o processo dialético de interações fundamentais dessa teoria, que se
desenvolve de maneira entrelaçada nas situações de ação, formulação e validação.
Nas seis propostas de atividades da sequência didática elaborada para a pesquisa,
optou-se que os estudantes realizassem, primeiro, a atividade individualmente. Essa opção
está fundamentada na ideia de que as instâncias de discussão possibilitam momentos de
reflexão conjunta na classe a propósito do que foi realizado (Quaranta; Wolman, 2006). No
entanto, consideramos, como uma condição necessária para que os momentos conjuntos de
reflexão se deem, que os estudantes tenham enfrentado previamente a tarefa, de maneira
relativamente autônoma, caso contrário, sobre o que se poderá debater, explicar, argumentar?
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É nesse momento de trabalho individual que as ações de cada estudante são habilitadas para a
situação proposta. São as situações de ação (BROUSSEAU, 2008) que exigem decisões por
parte do estudante. Aquelas nas quais o estudante deve se empenhar para a resolução de um
problema, realizando ações mais imediatas e que resultam na produção de um conhecimento,
em princípio, mais operacional. Para Brousseau (2009), o pensamento matemático se
manifesta, sobretudo, pelas decisões e as situações de ação representam as condições de
manifestação desse pensamento, ainda que os estudantes não consigam explicitar suas
decisões. E será nas situações de formulação, na troca de informações gerada pela dialética da
formulação, que os estudantes poderão aprender a falar sobre o que fizeram e a usar palavras
adequadas em uma situação de comunicação. Para tanto, foram propostas as organizações em
duplas e em pequenos grupos (de 4 estudantes) a fim de favorecer esse desenvolvimento.
Também será nesse momento que se espera que emerjam as discussões dos estudantes que
poderão, ou não, ser categorizadas como argumentos, de acordo com o modelo de Toulmin.
Consideramos que essas dialéticas são propícias para a construção de argumentos porque os
interlocutores fazem parte do milieu. A situação de validação, que não se pode dissociar da de
formulação, permite organizar as interações com o milieu porque busca o debate sobre a
validade das asserções. Espera-se que a professora forneça as ajudas necessárias no sentido de
assegurar que os estudantes permaneçam concentrados na atividade, cumpram os combinados
sobre a organização de cada etapa, registrem os procedimentos utilizados, mas que adie a
emissão do seu parecer, segundo Almouloud (2014), até que os estudantes consigam, entre si,
sob o controle da professora, validar a regra, a propriedade ou o procedimento em debate.
Os momentos de socialização das atividades têm o objetivo de ampliar para o grupo
maior (a classe toda) os debates que surgiram nos grupos, expandindo as possibilidades de
desenvolverem argumentações. São situações orquestradas pela professora que seleciona o
que proporá para a discussão com vistas à explicitação, análise e comparação de
procedimentos utilizados pelos estudantes. Nessa orquestração, a professora precisa auxiliar
os estudantes convidados à explanação a se dirigirem aos colegas e não somente a ela. É
preciso que os oriente na maneira de registrar e nos processos de comunicação ao grupo. Ela
deve formular novas perguntas acerca das resoluções apresentadas que podem se configurar
como novas reflexões para o grupo. Suas intervenções consistem em repetir ou reformular
algum ponto dito pelo estudante para torná-lo audível ou compreensível para todos;
reperguntar, caso não surja espontaneamente do grupo; estimular o grupo a fazer questões;
recordar questões que tenham surgido nos momentos de discussão nos pequenos grupos ou
em outros momentos da aula (ou, ainda, de aulas anteriores), fazer sínteses parciais ou
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conclusivas, ainda que momentâneas, do que se tenha dito ou progredido na discussão. Se for
o caso, esse poderá ser o momento de institucionalizar (situação de institucionalização) algum
novo conhecimento.
As antecipações das estratégias apresentadas nesta análise a priori estão
sustentadas, principalmente, pelos resultados das pesquisas de Lerner, Sadovsky e Wolman
(1996) sobre o SND; Vergnaud (2014), sobre os campos conceituais; e os trabalhos de
Moreno (2006), sobre o ensino do número e do SND e Broitman (2011), sobre o ensino das
operações no Ensino Fundamental I, além das experiências que a professora da turma tinha
acerca dos conhecimentos prévios de seus alunos e do que eles já eram capazes de realizar –
fruto do trabalho desenvolvido cotidianamente e do acompanhamento de suas aprendizagens.
E são essas estratégias que estão diretamente relacionadas com os possíveis usos de
argumentos de que os estudantes poderão se utilizar. Toulmin (2006) afirma que a função
primária dos argumentos são as justificações apresentadas como apoio de asserções e propõe
as fases que normalmente nos defrontamos na constituição de uma argumentação.
Procuraremos identificar, por meio da análise fisiológica, as fases que compõem um
argumento a partir dos registros das estratégias utilizadas, das explicações dos estudantes nas
duplas, grupos e momentos coletivos de discussão. A finalidade principal será identificar
quais garantias (W)35 os estudantes utilizam para passar dos dados (D) às conclusões (C).
Também procuraremos identificar se haverá utilização de argumentos mais complexos que
fazem uso de qualificadores (Q) que indicam a força conferida por uma garantia (W), ou de
refutações (R), quando se tem de deixar de lado a autoridade geral da garantia (W). Ou, ainda,
o uso de apoio (B)36 às garantias (W).
Nunes (2011), citando estudo de 2000 de autoria de Douek e Scali, expõe que a
argumentação intervém na construção progressiva de conceitos matemáticos básicos e que o
desenvolvimento consciente da argumentação favorece as ligações sistemáticas entre
conceitos. E esse desenvolvimento está condicionado a situações de argumentação em que os
estudantes precisam explicar, justificar ou contrastar uma argumentação a respeito daquele
conceito, seja em nível básico ou avançado.
Para complementar as análises acerca da utilização ou não de argumentos,
utilizaremos os aspectos estruturais, apresentados por Pedemonte (2002) em sua pesquisa, que
considera as argumentações com estruturas abdutivas e indutivas. Para a autora, a

35
36

Garantia (W), do inglês, Warranty.
Apoio (B), do inglês, Backing.
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argumentação abdutiva consiste em obter as melhores explicações ou mais aceitáveis a partir
de um conjunto de fatos ou informações dadas. A finalidade desse tipo de argumento é utilizar
informações incompletas, imprecisas ou, até mesmo, incertas para explicar fatos observados.
Da mesma forma que a abdutiva, Pedemonte (2002) indica que a argumentação
indutiva também é ampliativa e conduz a novos conhecimentos. Porém, a indutiva parte de
observações de casos particulares que são generalizáveis a um conjunto mais amplo de casos.
A finalidade é concluir uma regra a partir de certos fatos ou dados particulares. A tentativa de
aplicação de fatos observados em novos casos põe em destaque, além da generalização, a
analogia.
Em decorrência dos processos de generalização e analogia, a autora distingue três
tipos de argumentação indutiva: argumentação indutiva por generalização, por passagem ao
limite e por recorrência.
Nunes (2011) esclarece os três tipos:
No primeiro tipo recorre-se a casos particulares até se chegar a uma lei geral, isso
permite abstrair propriedades a partir da análise de vários casos diferentes.
O segundo tipo pode ser considerado um caso particular do primeiro que consiste em
averiguar que uma propriedade é verdadeira para uma determinada situação e ser
levado a pensar que pode ser verdadeira em outra situação que se assemelhe de
alguma forma à primeira.
Já́ a argumentação por recorrência se baseia no seguinte princípio: caso se tenha uma
propriedade verdadeira para um caso P(1) e se descubra, por recorrência, que ela é
verdadeira também para dois casos sucessivos P(n) e P(n+1), a conclusão é que ela é
verdadeira para todo número natural “n”. (NUNES, 2011, p. 30)

As questões elencadas, em cada uma das atividades da sequência didática elaborada,
norteiam o percurso da investigação visando a contribuir para as respostas à questão e aos
objetivos da presente pesquisa.
A seguir, apresentaremos cada uma das atividades da sequência didática.
6.2.2

Análises a priori das seis atividades da sequência didática
A primeira atividade da sequência didática para a nossa investigação foi

caracterizada como diagnóstica – especialmente para que a pesquisadora pudesse conhecer as
estratégias de que os estudantes já se utilizavam e os tipos de debates que realizavam – e
procuraria responder às questões:
▪

Os estudantes entendem a ideia de transformação positiva de medidas e conseguem
operar com resultados maiores que 70 quando a incógnita está no terceiro termo (estado
final)?
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+26

52

▪

?

Os estudantes conseguem discutir em duplas, debatendo sobre seus procedimentos de
resolução e, depois, em pequenos grupos (quartetos)? Eles elaboram argumentos?

Atividade 1
Os alunos do 1º ano C estavam colecionando borrachas. Tinham 52 e receberam mais 26.
Quantas borrachas têm agora?
Organização dos estudantes: parte 1 – em roda para explicação da professora; parte 2 –
individualmente, para resolução da situação-problema37; parte 3 – em duplas para debaterem
sobre suas estratégias de resolução e parte 4 – discussão em pequenos grupos (quartetos).

Orientações prévias: cada estudante recebe uma folha de atividade com a situação-problema
impressa. Em roda, a professora lê a atividade e orienta para que resolvam individualmente,
depois conversem com a dupla sobre sua resolução e que, na sequência, conversem no
quarteto com o objetivo de explicarem sobre suas estratégias e verificarem se os resultados
foram os mesmos ou não.

Resolução da atividade: enquanto os estudantes resolvem a atividade individualmente, a
professora circula pela sala e fornece as ajudas necessárias, evitando dar a resposta esperada.
Prevê-se que haja necessidade de orientações para a organização das discussões em duplas e
em quartetos, pois esse segundo tipo de organização dos estudantes não é comum para
37

Utilizamos o termo situação-problema no sentido de Almouloud (2016, p.115-116) que afirma que: Uma
situação-problema [...] é constituída por um conjunto de questões abertas e/ou fechadas formuladas em um
contexto mais ou menos matematizado, envolvendo um campo de problemas colocados em um ou vários
domínios de saber e de conhecimentos. Sua função principal é a utilização implícita, e depois explícita, de novos
objetos matemáticos, por meio de questões dos alunos no momento da resolução do problema. Os alunos devem
compreender os dados do problema e se engajar na sua resolução usando seus conhecimentos disponíveis. Essas
situações devem colocar em jogo um campo conceitual que queremos efetivamente explorar e no qual o
conhecimento visado está inserido. É imprescindível que o aluno perceba que seus conhecimentos antigos são
insuficientes para a resolução imediata do problema. Além disso, os conhecimentos, o objeto de aprendizagem,
fornecem as ferramentas convenientes para obter a solução final.
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atividades de Matemática com o grupo. Nessa atividade diagnóstica, esse será o nosso maior
foco de análise.

Socialização da atividade: não será feita socialização coletiva das estratégias de resolução
porque a professora antecipa que não haverá dificuldade para a realização da atividade e que
as estratégias utilizadas já foram discutidas em outros momentos. O grupo já está
familiarizado com os problemas de composição de medidas, ou transformação, em que a
incógnita está no último termo (estado final – resultado). As devolutivas para os estudantes
serão dadas individualmente.

Antecipação das estratégias de resolução de que os estudantes podem se utilizar para a
construção de possíveis argumentos:
1. Contagem, usando representações icônicas: símbolos gráficos como pauzinhos (não é
esperado, mas é possível).
2. Sobrecontagem: conservar o 52 e usar 26 pauzinhos (representação icônica) para
encontrar o resultado. Ou, conservar o 26 e fazer 52 pauzinhos para encontrar o resultado
(não é esperado, pois já foi discutido com o grupo que esse procedimento não é o mais
econômico).
3. Cálculo: na tentativa de fazer cálculos, podem errar fazendo a soma 5 + 2. Ou, ainda,
somando o 5 com o 2 ou o 6 no segundo termo, sem pensar na correspondência posicional
necessária (por conta da ideia da decomposição).
4. Podem ocorrer erros pela organização do registro e isso dificultar o cálculo.
5. Acertar pela decomposição:
a)
50 + 20
70

2+6
+

8

=

78

b)
Decompor o 50 e o 20 em 10:
10 + 10 + 10 + 10 + 10
10 + 10
70
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2+6=8
78

c)
Decompor o segundo termo e conservar o primeiro:
52 + 10 + 10 = 72
72 + 6 = 78

Atividade 2
O 1º ano A tinha 15 pincéis coloridos. Na semana seguinte, a professora de Artes resolveu
trazer alguns pincéis amarelos para aumentar a coleção. Ficaram com 40 pincéis no total.
Quantos pincéis amarelos chegaram?
A segunda atividade da sequência didática tem o objetivo de responder às questões:
▪

Os estudantes entendem a ideia de transformação positiva de medidas quando a incógnita
está no segundo termo, ou seja, na transformação?

+?

15

▪

40

Os estudantes conseguem discutir em duplas, debatendo sobre seus procedimentos de
resolução e, depois, em pequenos grupos (quartetos)? Eles produzem argumentos?

▪

Os estudantes conseguem discutir coletivamente, com atenção às resoluções apresentadas
por outros colegas, argumentando quando necessário?
A diminuição do campo numérico (15 ao 40), em relação à atividade 1, é necessária

por conta da ideia envolvida no problema (transformação com incógnita na transformação).
Essa é uma ideia ainda pouco trabalhada com o grupo e, por esse motivo, será nosso objetivo
investigá-la com vistas à construção de argumentos pelos estudantes.
Organização dos estudantes: parte 1 – em roda para explicação da professora; parte 2 –
individualmente, para resolução da situação-problema; parte 3 – em duplas para debaterem
sobre suas estratégias de resolução; parte 4 – discussão em pequenos grupos (quartetos) e
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parte 5 – coletiva, conduzida pela professora a partir da escolha de duas produções diferentes
do grupo que propiciem reflexões sobre a ideia da operação ou a estratégia utilizada (essa
decisão dependerá das resoluções que surgirem).

Orientações prévias: cada estudante recebe uma folha de atividade com a situação-problema
impressa. Em roda, a professora lê a atividade e orienta para que resolvam individualmente,
depois conversem com a dupla sobre sua resolução e que, na sequência, conversem no
quarteto com o objetivo de explicarem sobre suas estratégias e verificarem se os resultados
foram os mesmos ou não. Ao final, haverá uma discussão coletiva orquestrada pela
professora.

Resolução da atividade: enquanto os estudantes resolvem a atividade individualmente, a
professora circula pela sala e fornece as ajudas necessárias, evitando dar a resposta esperada.
Prevê-se que haja necessidade de orientações para a organização das discussões em duplas e
em quartetos, pois esse segundo tipo de organização dos estudantes não é comum para
atividades de Matemática com o grupo. Serão selecionadas duas atividades para socialização
no momento coletivo de discussão.

Socialização da atividade: a professora seleciona duas atividades e pede que os estudantes
resolvam na lousa, depois, que expliquem como resolveram. Espera-se que tanto os estudantes
que forem apresentar suas estratégias argumentem sobre elas quanto os demais questionem e
também argumentem. A professora é a orquestradora dessa parte da atividade.

Antecipação das estratégias de resolução de que os estudantes podem se utilizar para a
construção de possíveis argumentos:
a) Errar somando 15 + 40 (ideia equivocada da operação).
b) Errar fazendo 40 pauzinhos e ir marcando 15 enquanto faz a subtração (ideia certa da
operação, mas de contagem difícil).
c) Busca do complemento: iniciam pelo 15 e registram pauzinhos até chegar ao 40. Depois
voltam e contam os 25 pauzinhos.
d) Por conta da estratégia da sobrecontagem, fazem o mesmo procedimento, mas entendem
o 40 como resultado – equívoco.
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e) Cálculo: 40 menos 10, igual a 30, menos 5 é igual a 25.
f) Cálculo pela busca de complemento (pouco esperado): inicia pelo 15 e acrescenta 10, dá
25, acrescenta 10 e dá 35 e acrescenta 5 para chegar ao 40.
Atividade 3
O 1º ano iniciou sua coleção com 18 gibis na segunda-feira. Na quarta-feira, chegaram mais
alguns. Já na sexta-feira, havia 35. Quantos gibis chegaram na quarta-feira?
A terceira atividade da sequência didática tem o objetivo de responder às questões:
▪

Os estudantes entendem a ideia de transformação de medidas quando a incógnita está no
segundo termo, ou seja, na transformação?
+?

18

▪

35

Os estudantes conseguem discutir em duplas, melhorando sua forma de explicar sobre
seus procedimentos de resolução e, depois, em pequenos grupos (quartetos)? Eles
produzem argumentos e os melhoram, caso já os tenham produzido nas atividades
anteriores?

▪

Os estudantes conseguem discutir coletivamente, com atenção às resoluções apresentadas
por outros colegas, ampliando ou melhorando seus argumentos, se já os produzirem,
quando necessário?

▪

Se já produzirem argumentos, como os estudantes utilizam os registros produzidos para
argumentarem?
O campo numérico (18 ao 35) é próximo ao da segunda atividade (15 ao 40) por

conta da ideia envolvida no problema (transformação com a incógnita na transformação) que
coloca um desafio semelhante ao da atividade 2 porque a incógnita estava em uma das
medidas.
O objetivo é ampliar os conhecimentos sobre a ideia de transformação e as
estratégias propícias para a resolução com vistas à construção de argumentos.
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Organização dos estudantes: parte 1 – em roda para explicação da professora; parte 2 –
individualmente para resolução da situação-problema; parte 3 – em duplas para argumentarem
sobre suas estratégias de resolução; parte 4 – discussão em pequenos grupos (quartetos) e
parte 5 – coletiva, conduzida pela professora a partir da escolha de duas ou três produções
diferentes do grupo que propiciem reflexões sobre a ideia da operação ou a estratégia utilizada
(essa decisão dependerá das resoluções que surgirem e a socialização não será feita no mesmo
dia, pois há a intenção de observar como os estudantes se utilizam dos registros que fizeram
para explicarem).

Orientações prévias: cada estudante recebe uma folha de atividade com a situação-problema
impressa. Em roda, a professora lê a atividade e orienta para que resolvam individualmente,
depois, conversem com a dupla sobre sua resolução e que, na sequência, conversem no
quarteto com o objetivo de explicarem sobre suas estratégias e verificarem se os resultados
foram os mesmos ou não. Ao final, mas em outro dia, haverá uma discussão coletiva.

Resolução da atividade: enquanto os estudantes resolvem a atividade individualmente, a
professora circula pela sala e fornece as ajudas necessárias, evitando das a resposta esperada.
Prevê-se que haja necessidade de orientações para a organização das discussões em duplas e
em quartetos, mas, em menor medida que nas atividades anteriores. Serão selecionadas duas
atividades para socialização no momento coletivo de discussão.

Socialização da atividade – realizada em outro dia: a professora seleciona duas ou três
atividades e as projeta na lousa (atividades fotografadas e projetadas) e pede que os estudantes
expliquem como resolveram, utilizando os registros que fizeram na aula anterior. Espera-se
que tanto os estudantes que forem apresentar suas estratégias argumentem sobre elas quanto
os demais questionem e também argumentem. A professora é a orquestradora dessa parte da
atividade.

Antecipação das estratégias de resolução de que os estudantes podem se utilizar para a
construção de possíveis argumentos:
a) Errar somando 18 + 35 (ideia equivocada da operação).
b) Errar fazendo 35 pauzinhos e ir marcando 18 enquanto faz a subtração (ideia certa da
operação, mas de contagem difícil).
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c) Busca do complemento: iniciam pelo 18 e registram pauzinhos até chegar ao 35. Depois
voltam e contam os 17 pauzinhos.
d) Por conta da estratégia da sobrecontagem, fazem o mesmo procedimento, mas entendem
o 35 como resultado – equívoco.
e) Cálculo: 35 menos 5, igual a 30, menos 5, igual a 25, menos 5, igual a 20 menos 2.
Resultado, 17.
f) Cálculo pela busca de complemento (pouco esperado): inicia pelo 18 e acrescenta 10, dá
28, acrescenta 10 e dá 38 e tira 3 para chegar ao 35.
Atividade 4
Agora a coleção de gibis do 1º ano já está diferente. Eles tinham 35 na última contagem e
chegaram mais alguns gibis na terça-feira. Na nova contagem, eles têm 55. Quantos gibis
chegaram na terça-feira?
Qual desses cálculos você acredita que serve para resolver esse problema?
35 + 55

55 - 35

35 + 20

90 - 55

Resolva com o cálculo que você escolheu e justifique para o seu colega porque há cálculos
que não servem. Depois discutam no grupo.
A quarta atividade da sequência didática tem o objetivo de responder às questões:
▪

Os estudantes entendem e ampliam seus conhecimentos sobre a ideia de transformação de
medidas quando a incógnita está no segundo termo, ou seja, na transformação?

+?

35

▪

55

Os estudantes conseguem discutir em duplas, justificando a escolha do cálculo para a
resolução do problema? Conseguem explicar porque alguns cálculos não servem?
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▪

Os estudantes melhoram sua forma de explicar sobre seus procedimentos de resolução –
se compararmos com as atividades anteriores – nas duplas e, depois, em pequenos grupos
(quartetos)? Eles produzem argumentos?

▪

Os estudantes conseguem discutir coletivamente, com atenção às resoluções apresentadas
por outros colegas, ampliando ou melhorando seus argumentos, caso já os tenham
utilizados, quando necessário?
O campo numérico (de 35 a 55) aumentou um pouco em relação à terceira atividade, mas,

intencionalmente, definimos o resultado 55 porque podem ser utilizadas as somas de 10 ou 5
para se chegar a ele – pela busca do complemento ou por cálculo mental, por exemplo. A
ideia envolvida no problema (transformação com a incógnita na transformação) é a mesma
das duas situações anteriores para que sejam analisadas as possíveis evoluções nos debates de
ideias e usos de argumentos, caso tenham sido utilizados. O objetivo é ampliar os
conhecimentos sobre esse tipo de ideia envolvida e as estratégias propícias para a resolução,
além das competências argumentativas que esperamos estar em desenvolvimento.

Organização dos estudantes: parte 1 – em roda para explicação da professora; parte 2 –
individualmente para resolução da situação-problema; parte 3 – em duplas para debaterem
sobre suas escolhas dos cálculos e estratégias de resolução; parte 4 – discussão em pequenos
grupos (quartetos) e parte 5 – coletiva, conduzida pela professora a partir da escolha de duas
produções diferentes do grupo que propiciem reflexões sobre a ideia da operação ou a
estratégia utilizada (essa decisão dependerá das resoluções que surgirem). Também serão
convidados alguns estudantes para argumentarem sobre o porquê alguns cálculos “não
serviam” para resolver o problema. A socialização será feita no mesmo dia.

Orientações prévias: cada estudante recebe uma folha de atividade com a situação-problema
impressa. Em roda, a professora lê a atividade e orienta para que resolvam individualmente,
depois discutam com a dupla sobre a escolha do cálculo e sua resolução. Também orienta para
que, na sequência, debatam no quarteto com o objetivo de explicarem sobre suas escolhas e as
estratégias utilizadas para a resolução e sobre o porquê alguns cálculos não serviam para
resolver o problema. Ao final, haverá uma discussão coletiva.

Resolução da atividade: enquanto os estudantes resolvem a atividade individualmente, a
professora circula pela sala e fornece as ajudas necessárias, mas sem influenciar nas
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estratégias individuais. Prevê-se que haja necessidade de orientações para a organização das
discussões em duplas e em quartetos, mas, em menor medida que nas atividades anteriores.
Serão selecionadas duas atividades para socialização no momento coletivo de discussão.

Socialização da atividade – realizada no mesmo dia: a professora seleciona duas atividades
(preferencialmente uma resolução pela adição 35 + 20; e outra pela subtração 55 – 35, se
surgirem no grupo) e pede que os estudantes expliquem como resolveram. Espera-se que tanto
os estudantes que forem apresentar suas estratégias argumentem sobre elas quanto os demais
questionem e também argumentem, demonstrando se há ou não evolução nas competências
argumentativas. A professora é a orquestradora dessa parte da atividade.

Antecipação das estratégias de resolução de que os estudantes podem se utilizar para a
construção de possíveis argumentos:
a) Errar somando 35 + 55 (ideia equivocada da operação).
b) Errar fazendo 55 pauzinhos e ir marcando 20 enquanto faz a subtração (ideia certa da
operação, mas de contagem difícil).
c) Busca do complemento: iniciam pelo 35 e registram pauzinhos ou números até chegar ao
55. Depois voltam e contam os 20 pauzinhos, ou números.
d) Por conta da estratégia da sobrecontagem, fazem o mesmo procedimento, mas entendem
o 55 como resultado – equívoco.
e) Cálculo: 55 menos 5, igual a 50, menos 5, igual a 45, menos 5, igual a 40, menos 5, igual
a 35. Resultado, 20.
f) Cálculo pela busca de complemento (pouco esperado, mas, como já apareceu essa
estratégia em uma das atividades anteriores e foi objeto de reflexão coletiva, pode
acontecer): inicia pelo 35 e acrescenta 10, dá 45, acrescenta 10 e dá 55.
Atividade 5
O 2º ano vai renovar sua coleção de gibis e doar alguns para o 1º ano. Eles tinham uma caixa
cheia, tiraram 15 e ainda restaram 35 na caixa. Quantos gibis eles tinham antes de doar?
A quinta atividade tem o objetivo de responder às questões:
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▪

Os estudantes entendem e ampliam seus conhecimentos sobre a ideia de transformação
negativa de medidas quando a incógnita está no primeiro termo, ou seja, no estado
inicial?
-15

?

▪

35

Os estudantes conseguem discutir em duplas, debatendo sobre suas estratégias para a
resolução do problema? Eles constroem argumentos?

▪

Se os estudantes utilizam argumentos, eles melhoram sua forma de argumentar sobre seus
procedimentos de resolução – se compararmos com as atividades anteriores – nas duplas
e, depois, em pequenos grupos (quartetos)?

▪

Os estudantes conseguem discutir coletivamente, com atenção às resoluções apresentadas
por outros colegas, ampliando ou melhorando seus argumentos quando necessário?
O campo numérico (de 15 a 50) não aumentou em relação à quarta atividade, pois

passaremos a analisar as resoluções e explicações para transformação negativa e com a
incógnita no estado inicial pela primeira vez. Assim, intencionalmente, definimos o resultado
50 porque podem ser utilizadas as somas ou subtrações de 10 ou 5 para se chegar a ele. O
objetivo é ampliar os conhecimentos sobre esse tipo de ideia envolvida e as estratégias
propícias para a resolução, com vistas à construção e desenvolvimento das competências
argumentativas.

Organização dos estudantes: parte 1 – em roda para explicação da professora; parte 2 –
individualmente para resolução da situação-problema; parte 3 – em duplas para debaterem
sobre suas estratégias de resolução; parte 4 – discussão em pequenos grupos (quartetos) e
parte 5 – coletiva, conduzida pela professora a partir da escolha de duas ou três produções
diferentes do grupo que propiciem reflexões sobre a ideia da operação ou a estratégia utilizada
(essa decisão dependerá das resoluções que surgirem). A socialização será feita no mesmo
dia.

Orientações prévias: cada estudante recebe uma folha de atividade com a situação-problema
impressa. Em roda, a professora lê a atividade e orienta para que resolvam individualmente,
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depois conversem com a dupla sobre sua resolução. Também orienta para que, na sequência,
debatam no quarteto com o objetivo de explicarem sobre suas estratégias utilizadas para a
resolução. Ao final, haverá uma discussão coletiva.

Resolução da atividade: enquanto os estudantes resolvem a atividade individualmente, a
professora circula pela sala e fornece as ajudas necessárias, mas sem influenciar nas
estratégias individuais. Prevê-se que as orientações para a organização das discussões em
duplas e em quartetos já diminuam em função das experiências advindas das atividades
anteriores. Serão selecionadas duas ou três atividades para socialização no momento coletivo
de discussão.

Socialização da atividade – realizada no mesmo dia: a professora seleciona duas atividades e
pede que os estudantes expliquem como resolveram. Espera-se que tanto os estudantes que
forem apresentar suas estratégias argumentem sobre elas quanto os demais questionem e
também argumentem. A professora é a orquestradora dessa parte da atividade.

Antecipação das estratégias de resolução de que os estudantes podem se utilizar para a
construção de possíveis argumentos:
a) Errar subtraindo 35 – 15.
b) Errar fazendo 35 pauzinhos e ir marcando 15 enquanto faz a subtração (mesma ideia
equivocada do item anterior).
c) Acertar contando 35 + 15, com pauzinhos ou números.
d) Acertar pela sobrecontagem: 35 + 15.
e) Acertar pelo cálculo 35 + 15, utilizando cálculo mental ou soma.
f) Cálculo: 35 mais 5, igual a 40, mais 5, igual a 45, mais 5, igual a 50. Depois contar os 5,
que dá 15.
g) Estimar um número mais alto que 35 e fazer tentativas tirando o 15 para ver se resulta em
35.
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Atividade 6
Proposta 1
O 3º ano também vai doar gibis para o 1º ano. Eles tinham uma caixa com 63, doaram alguns
para o 1º ano e, quando contaram, ainda tinham 43 gibis na caixa. Quantos gibis eles doaram
para o 1º ano?

Proposta 2
O 4º ano também vai doar gibis para o 1º ano. Eles tinham uma caixa com 53, doaram alguns
para o 1º ano e, quando contaram, ainda tinham 43 gibis na caixa. Quantos gibis eles doaram
para o 1º ano?
A sexta atividade tem o objetivo de responder às questões:
▪

Os estudantes entendem e ampliam seus conhecimentos sobre a ideia de transformação
negativa de medidas quando a incógnita está no segundo termo, ou seja, na
transformação?

-?

-?

63

▪

43

53

43

Os estudantes conseguem debater em duplas, argumentando sobre suas estratégias para a
resolução do problema?

▪

Os estudantes conseguem perceber as semelhanças entre as duas propostas e as
possibilidades parecidas de resoluções?

▪

Os estudantes melhoram sua forma de argumentar sobre seus procedimentos de resolução
– se compararmos com as atividades anteriores e caso já tenham produzido argumentos –
nas duplas e, depois, em pequenos grupos (quartetos)?

▪

Os estudantes conseguem discutir coletivamente, com atenção às resoluções apresentadas
por outros colegas, ampliando ou melhorando seus argumentos quando necessário?
O campo numérico (de 43 a 63) não aumentou em relação à quinta atividade, pois as

situações de transformação negativa (nesses casos, com a incógnita na transformação) são
pouco comuns para o grupo. O objetivo é ampliar os conhecimentos sobre esse tipo de ideia
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envolvida e as estratégias propícias para a resolução, com vistas à construção e ao
desenvolvimento das competências argumentativas.

Organização dos estudantes: parte 1 – em roda para explicação da professora; parte 2 –
individualmente para resolução da situação-problema; parte 3 – em duplas para argumentarem
sobre suas estratégias de resolução; parte 4 – discussão em pequenos grupos (quartetos) e
parte 5 – coletiva, conduzida pela professora a partir da escolha de duas ou três produções
diferentes do grupo que propiciem reflexões sobre a ideia da operação ou a estratégia utilizada
(essa decisão dependerá das resoluções que surgirem). A socialização será feita no mesmo
dia.

Orientações prévias: cada estudante recebe uma folha de atividade com a situação-problema
impressa (metade do grupo recebe a proposta 1 e metade recebe a proposta 2). Em roda, a
professora lê a atividade e orienta para que resolvam individualmente, depois debatam com a
dupla sobre sua resolução (cada dupla terá propostas diferentes e o objetivo é que encontrem
semelhanças e diferenças entre elas). Também orienta para que, na sequência, debatam no
quarteto, com o objetivo de explicarem sobre suas estratégias utilizadas para a resolução e
sobre as semelhanças e diferenças entre as propostas. Ao final, haverá uma discussão coletiva.

Resolução da atividade: enquanto os estudantes resolvem a atividade individualmente, a
professora circula pela sala e fornece as ajudas necessárias, mas sem influenciar nas
estratégias individuais. Prevê-se que as orientações para a organização das discussões em
duplas e em quartetos já diminuam em função das experiências advindas das atividades
anteriores. Serão selecionadas duas ou três atividades para socialização no momento coletivo
de discussão.

Socialização da atividade – realizada no mesmo dia: a professora convida uma dupla e solicita
que os estudantes expliquem como resolveram e apresentem o que encontraram de semelhante
ou diferente entre as propostas. Espera-se que tanto os estudantes que forem apresentar suas
estratégias argumentem sobre elas quanto os demais questionem e também argumentem. A
professora é a orquestradora dessa parte da atividade.
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Antecipação das estratégias de resolução de que os estudantes podem se utilizar para a
construção de possíveis argumentos:
a) Errar somando 63 + 43 ou 53 + 43
b) Subtrair 63 – 43, mas não identificar que o 20 é o resultado.
c) Errar fazendo 63 ou 53 pauzinhos e riscar 43, perdendo-se na contagem.
d) Acertar fazendo 63 ou 53 pauzinhos e riscar 43, chegando ao 20 ou 10.
e) Acertar pela contagem, iniciando do 43 até chegar ao 63 ou 53 pela busca do
complemento.
f) Acertar pela sobrecontagem iniciando do 43 até chegar ao 63 ou 53.
g) Acertar pelo cálculo 43 + 20 ou 10, utilizando cálculo mental ou soma.
h) Cálculo: 43 mais 10, igual a 53 (ou mais 10, igual a 63).

6.3

Análises a posteriori das atividades desenvolvidas na turma do 1º ano
Descreveremos como cada uma das seis atividades foi desenvolvida na sala de aula

do 1º ano, buscando evidenciar as estratégias de resolução apresentadas pelos estudantes bem
como o uso de argumentos utilizados nas comunicações de ideias que foram realizadas ora em
duplas, ora em pequenos grupos e ora coletivamente.
A pesquisadora acompanhou os debates de um mesmo grupo (de quatro estudantes –
Grupo 1) em todas as atividades, a fim de analisarmos sua evolução nas aprendizagens. Para
preservar a identidade das crianças, utilizaremos pseudônimos para nos referirmos a elas: He,
Ma, Ken e Fe.
E com o objetivo de ampliarmos as análises, a pesquisadora acompanhou
parcialmente um segundo grupo (de quatro estudantes – Grupo 2), ou seja, depois de todo o
acompanhamento do Grupo 1, a pesquisadora se dirigia ao Grupo 2 e solicitava que eles
repetissem algumas discussões que aconteceram entre as duplas ou com o grupo todo. Por
vezes, eles ainda estavam debatendo e, nesses casos, eles não eram interrompidos. Às crianças
do Grupo 2, referiremo-nos como: Lo, Lu, Ga e Manu. Quando possível, em algumas
atividades, a pesquisadora ainda se dirigia aos outros dois grupos da turma e procedia da
mesma maneira. A professora não se fixou em um único grupo; ela procedeu, como é de sua
prática, circulando por todos, parando mais ou menos em cada um a depender das
necessidades.
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Para os momentos coletivos de discussão, como sempre foi previsto que alguns
estudantes explicassem suas resoluções na lousa, o critério era convidar aqueles estudantes
cujas estratégias favorecessem reflexões relacionadas aos propósitos de cada atividade,
portanto, nem sempre as crianças pertencentes aos dois grupos acompanhados iam até a lousa
apresentar e explicar suas resoluções. Dessa maneira, teremos, também, a oportunidade de
analisar a evolução (ou não) de um grupo maior de estudantes da turma. Também utilizaremos
pseudônimos para nos referirmos a eles quando necessário.
6.3.1

Análise da atividade 1

6.3.1.1 Apresentação do problema pela professora
O comportamento dos estudantes, ao ouvirem as instruções da professora para a
organização da atividade, revelou que não havia dúvidas sobre o processo de devolução. Eles
aceitaram o desafio já questionando sobre quais procedimentos poderiam se utilizar na
resolução e não houve nenhuma criança que não conseguiu iniciar a atividade pensando em
uma possível resolução. Contudo, confirmou-se nossa antecipação de que precisariam de
ajuda ou mais orientações para a realização da atividade de forma individual primeiro e,
somente depois, para os debates em duplas e no quarteto. Essas duas instâncias de discussão
seguidas não eram comuns para o grupo. O trecho transcrito dessa primeira atividade deixa
esse aspecto evidente. E o mesmo aspecto se confirma quando a pesquisadora acompanha o
Grupo 1.
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Quadro 6.1 – Apresentação do problema pela professora
Professora: Primeiro eu vou ler o problema aqui para todos para ver se
todos entenderam. Então, eu vou entregar uma folha de atividade para
cada um e vou dizer onde cada um vai se sentar, porque vamos formar
grupos. Quando estiverem nos lugares, precisa pensar sozinho sobre o
problema e resolver. Depois, discutir com a dupla e conversar e
conferir com ele se deu o mesmo resultado.
Professora: ele ou ela pra ver se deu o mesmo resultado.
(uma criança levanta a mão)
Calma, deixa eu acabar de falar. Depois que a gente conferir com a
dupla, a gente vai conferir com a mesa. Conversar pra ver se todo
mundo chegou ao mesmo resultado, tá bom? Então o que é pra fazer
primeiro?
Professora: Colocar nome e data; fazer o problema; conferir primeiro
com a dupla e, depois, com a mesa. Está bom?
Então, se acabar, já sabe. Acaba e espera as crianças da sua dupla e da
mesa. Tudo bem? Têm alguma dúvida? Tá bom, vou ler o problema.

He: Ele ou ela.

Manu e outras crianças: colocar
nome e data. Depois fazer o seu
problema e conferir com a mesa.

Gui: Vai ter quarteto ou dupla?

(um aluno levanta a mão)
Professora: Fala, Gui.
Professora: A gente vai estar no quarteto, mas primeiro a gente vai
conferir com a dupla e, depois, com o quarteto.
Então eu vou ler o problema: O 1º ANO C ESTAVA
COLECIONANDO BORRACHAS. TINHAM 52 E RECEBERAM
MAIS 26. QUANTAS BORRACHAS ELES TÊM AGORA? (pausa)
É pra resolver usando todas aquelas estratégias que a gente já
conversou: cada um pensa na melhor maneira de resolver.
Professora: De pauzinhos? Sim, é uma delas, mas sobre tudo aquilo
que a gente já conversou, sobre usar os pauzinhos ou de não fazer
todos os pauzinhos. Como é que a gente pode fazer isso? Pensem. Tá
bom?
Professora: Quem quiser já pensar nas contas, nos cálculos, conforme
a gente já conversou nos outros dias, pode. Tá? (pausa)
Então eu vou falar quais vão ser as duplas: ...
Fonte: Dados da pesquisa

He: se tiver muito, muito, muito
difícil, pode fazer de pau?

Do: Primeiro deixa tudo na cabeça
e depois (faz gesto de escrita no ar
simulando registrar vários
pauzinhos).

A professora orienta a atividade, mas não indica os procedimentos de como resolvêla, apenas os incentiva a acionarem os conhecimentos que já têm, fruto de discussões
realizadas em aulas anteriores. Ela relembra, em função da colocação de uma criança, que
foram feitas discussões sobre o uso da estratégia “usar pauzinhos” (representação icônica) e
solicita que reflitam sobre esse uso. Fica sob a responsabilidade de cada estudante escolher a
melhor estratégia de resolução.
Ao receberem a folha de atividade, cada criança se dirige à mesa indicada pela
professora para iniciar a tarefa. No Grupo 1, He e Ma se entreolham e iniciam a atividade. He
inicia primeiro e cada um se ocupa de resolver na sua folha de atividade. Ma faz uma primeira
tentativa e claramente olha a atividade de He em busca de “conferir algo”, depois pensa mais
um pouco, olhando o próprio registro, e o finaliza.
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6.3.1.2 Análise da atividade 1 – comunicações de ideias e argumentações
No Quadro 6.2 apresentamos a transcrição das comunicações de ideia geradas pela
atividade 1. Organizamos os quadros com as transcrições das comunicações de ideias entre os
estudantes dos grupos e dos diálogos ocorridos entre estudantes, pesquisadora e professora.
Nessa etapa, analisamos a componente fisiológica das argumentações a partir do modelo de
Toulmin, além das relações da TSD, da TCC e dos aportes teóricos sobre os processos de
ensino e de aprendizagem do SND e das operações, conforme já indicado.

Quadro 6.2 – Análise da atividade 1 – discussão da primeira dupla do Grupo
Argumentações
Pesquisadora (quando Ma levanta a
mão em sinal de que já terminou):
Então espera um pouquinho o amigo
terminar para vocês conversarem na
dupla pra ver se ficou bom, se deu o
mesmo resultado, qual foi a estratégia
que usou...

Análise estrutural da argumentação
Resolução de He
O 1º ANO C ESTAVA COLECIONANDO BORRACHAS.
TINHAM 52 E RECEBERAM MAIS 26. QUANTAS
BORRACHAS ELES TÊM AGORA?

Pesquisadora: Você já terminou, Fe?
Pode conversar vocês dois, então, se
usaram a mesma estratégia, se deu o
mesmo resultado.
He: Deu 78. O seu deu 78?
Ma: Deu.
He: Eu fiz primeiro 50 mais 20 que
deu 70. Aí eu botei o 70 aqui e usei o
70. 70 mais 2. Aí deu 72 e aí eu fiz.
Péra, eu usei o 70 do 72 mais 6, aí deu
78.
Ma: Por que deu 78?
(Ma tem um olhar um pouco
desconfiado, mas não consegue
explicitar melhor o porquê da dúvida)
He: Porque eu usei o 2 do 72, 78.
Pronto, acabei. E agora o que a gente
faz?
Pesquisadora: E o seu, Ma? He a sua
estratégia e a do Ma foi a mesma?

D: problema de
enunciado –
transformação positiva
com incógnita no estado
final.

C: 78

W: uso da decomposição, da medida e
transformação envolvidas, em dezenas e unidades,
para a realização de somas parciais (50 + 20 = 70). E
uso das somas do resultado das dezenas (70) às
unidades (2 e 6) em sentenças separadas.

He e Ma: Foi, foi a mesma.
B1: uso de nova decomposição da unidade 2 (que
pertence à medida 52) e foi somado à dezena 70
(resultando 72) para compor a soma de 76 (feita
em outra sentença) e resultar 78.
B2: propriedades da adição: comutativa e
associação.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.
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Podemos inferir, a partir do esquema de Toulmin (Quadro 6.2) que a passagem dos
dados D à conclusão C se deu mediante a autorização da garantia W, que é fundamentada na
resolução por cálculos das somas da medida e da transformação organizadas a partir da
decomposição delas em dezenas e unidades. Os apoios B evidenciam que He entende o valor
posicional dos algarismos e o utiliza (2 – do 72) para compor a soma final, fazendo nova
decomposição do resultado parcial encontrado (72) para compor o resultado final (78). As
propriedades da adição também são apoios que tornam as diferentes formas de organizar as
parcelas e somar possíveis.
Essa argumentação pode ser caracterizada como indutiva por recorrência porque He
se utiliza das propriedades do SND para operar com as unidades em sentenças diferentes.
Deixa claro que pode utilizar as unidades na soma de sentenças diferentes desde que
mantenha preservado o propósito de encontrar o resultado da soma da medida e transformação
do problema de enunciado (D).
Também é notório que a clareza dos passos utilizados por He para a resolução,
especialmente nos procedimentos finais, não é tão evidente para Ma (isso porque há uma
diferença nos procedimentos utilizados por eles, o que causa estranhamento para Ma, mas que
ele não consegue explicitar). E He termina o seu argumento sem procurar esclarecer melhor a
dúvida de Ma. Contudo, na discussão com os demais membros do grupo, ela é confrontada e
obrigada a melhorar sua argumentação – como veremos mais adiante.
Já nesta primeira atividade, a qual consideramos como diagnóstica, ficou evidente
que os estudantes, sim, produziam argumentos. A análise a partir do modelo de Toulmin
comprova a nossa hipótese. Nas próximas atividades, analisaremos a possível evolução desses
estudantes no desenvolvimento de competências argumentativas.
Conforme antecipamos na análise a priori, confirmou-se a nossa hipótese de que as
instâncias menores de discussão (duplas e grupos) não estavam ainda tão apropriadas pelos
estudantes e nossas intervenções, como será possível observar nas análises, se deram no
sentido de preservá-las, pois as consideramos essenciais para o desenvolvimento de
competências argumentativas.
A maneira como os estudantes se envolveram com a situação-problema, desde o
momento em que a professora a apresentou até as instâncias nos grupos, evidenciaram as
dialéticas da ação e formulação que – de forma imbricada – se traduziram em seus
comportamentos. Houve empenho por parte de todos os estudantes da turma para a resolução
da situação-problema. No caso do Grupo 1, esses comportamentos corroboram que as
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decisões tomadas, a partir de estratégias pessoais de resolução, fazem parte da situação de
ação. Que as discussões com as duplas estavam mais relacionadas às situações de formulação,
uma vez que, nesse momento, todos já tinham uma proposta de resolução individual para
colocar em discussão, mas que a validação veio, para além das conversas nas duplas, por meio
do confronto com todos os membros dos grupos. As trocas de informações, que são
características das dialéticas de formulação e validação, foram geradas pelas comunicações de
ideias entre as duplas e os membros grupos. E foram nesses momentos que os estudantes
puderam argumentar sobre suas resoluções.
O exemplo da importância didática dessas diferentes instâncias poderá ser
corroborado pela continuidade da discussão do Grupo 1, apresentada no Quadro 6.3, quando
os quatro estudantes debatem logo após a discussão apresentada no Quadro 6.2.
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Quadro 6.3 – Análise da atividade 1 – discussão no Grupo 1: resoluções de Ken e Fe
Argumentações
Pesquisadora: E as estratégias que vocês usaram,
foram as mesmas?
He (já toma a frente e começa a explicar,
olhando para o seu registro, sem antes ter feito
qualquer tipo de combinado com os demais
membros): Eu fiz primeiro o 50 (circula) mais 20
(circula), deu 70. Aí eu botei o 70 aqui para usar.
Aí eu usei 70 mais 2, que deu 72 (circula). Aí eu
usei o 70 do 72. Aí eu fiz 70 mais 6, que deu 76.
Aí eu fiz o 70 do 72, que deu 78.

Análise estrutural das argumentações
Resoluções de Ken e Fe
O 1º ANO C ESTAVA COLECIONANDO BORRACHAS.
TINHAM 52 E RECEBERAM MAIS 26. QUANTAS
BORRACHAS ELES TÊM AGORA

Ken: Você fez 76 e daí você fez 72?
He: Não. Eu fiz 72 e, depois, 76 e aí, depois, 72 e
aí, 78.
Ken: Como você fez 76 se você já tinha colocado
o 2?
Pesquisadora: Você ouviu, He, o que ele
perguntou? Pergunta de novo, Ken.
Ken: Como você fez o 76 se, antes, você tinha
colocado o 2?
He: Eu primeiro fiz 72 com o 2 do 52. Aí eu fiz
76 com, peraí, eu fiz 70 mais 6. Não. Eu fiz 72 e
botei aqui (apontando) pra usar o 2 e o 70 do 72.
Entendeu?
Pesquisadora: Você entendeu, Ken? (Ken faz o
gesto de “Não” com a cabeça).
Pesquisadora: Não. Ele não entendeu. Vem cá,
Ken (chama-o para perto do registro de He).
Ken: Você fez 72 e 76 e aí o 2 sumiu?
He: Não. Eu fiz primeiro o 72 com o 2 do 50 e
botei aqui o 72 pra eu usar. Aí eu usei o 70 do 72
e depois eu usei o 6 pra fazer 76. Aí eu fiz 76
mais 2 porque ainda sobrava o 2 do 72. Aí eu fiz
76 mais 2 que deu 78.

D: problema de
enunciado –
transformação positiva
com incógnita no
estado final.

C: 78

W: uso da decomposição, da medida e
transformação envolvidas, em dezenas e unidades
para a realização de somas parciais (50 + 20 = 70 e
2 + 6 = 8) em sentenças diferentes.

B1: Composição das partes - uso das
somas do resultado das dezenas (70) ao
resultado das somas das unidades (8)
em uma nova sentença (70 + 8 = 78)
B2: propriedades da adição: comutativa
e associação.

Ken: O nosso foi mais simples.
Pesquisadora: como foi o seu, Ken, fala. Por que
foi mais simples o seu?
Ken: Porque a gente só fez 50 mais 20 que deu
70. 2 mais 6 que deu 8. 7 mais 8 que deu 78.
Pesquisadora: 7 mais 8?
Ken: 70 mais 8.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No argumento de Ken (esquema de Toulmin do Quadro 6.3), a passagem dos dados
D à conclusão C se deu mediante a autorização da garantia W, que é fundamentada na
resolução por cálculos das somas da medida e transformação organizadas a partir da
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decomposição delas em dezenas e unidades. Os apoios B são fornecidos pela composição dos
resultados de cada uma das duas sentenças (resultado da soma das dezenas e resultado da
soma das unidades): regularidades do SND e propriedades da adição.
Essa argumentação pode ser caracterizada como indutiva por recorrência porque Ken
e Fe se utilizam das propriedades do SND para operar com as dezenas e unidades em
sentenças diferentes e, depois, compor os resultados para obter o resultado final que
buscavam. Consideramos essa argumentação como recorrente porque parece claro para esses
estudantes que os valores dos algarismos mudam a depender da posição que ocupam no
número. Mesmo sem utilizar a nomenclatura “dezena”, indicam sempre o valor posicional dos
algarismos quando os decompõem. Essa evidência pode ser comprovada no final do diálogo
entre Ken e a pesquisadora.
Ainda com referência à discussão em grupo apresentada no Quadro 7.3, destacamos
os acréscimos que He faz ao seu registro inicial durante a troca de ideias com os demais
membros.
Figura 6.3 – Resolução de He – com destaques que foram produzidos pela estudante somente no
momento da discussão em grupo

Fonte: Protocolo de resolução da estudante He

Conforme já analisado anteriormente, no Quadro 6.2, a passagem dos dados D à
conclusão C, mediante a autorização da garantia W não muda para He na segunda tentativa de
argumentar sobre sua resolução. Continua sendo fundamentada na resolução por cálculos das
somas da medida e transformação organizadas a partir da decomposição em dezenas e
unidade. He utiliza um recurso importante que é circular os números que foram decompostos
para deixar sua argumentação clara aos novos interlocutores.
O desafio que se coloca para He, a partir dos questionamentos de Ken, é esclarecer o
uso dos apoios B:
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Ken: Como você fez 76 se você já tinha colocado o 2?
Ken: Como você fez o 76 se, antes, você tinha colocado o 2?
Ken: Você fez 72 e 76 e aí o 2 sumiu?

Para He, parece difícil tornar explícitos cálculos que ela faz mentalmente e que,
portanto, “não aparecem” em seu registro. Na terceira tentativa de argumentar, He consegue
explicitar que o 2 veio do 52 (D). Também consegue expressar, ainda que de maneira pouco
linear, que, ao descobrir o resultado da soma das dezenas (70), passou a considerá-lo para
somar as unidades em sentenças separadas, o que provocou a necessidade de fazer (6+2)
mentalmente e registrar mais uma sentença (76+2 = 78) para tornar esse cálculo evidente.
Parece que Ken não se convenceu, mas conseguiu compreender que as diferenças
entre as resoluções tornam a deles (Ken e Fe) mais simples.
No Quadro 6.4 apresentamos o argumento de Ma que se deu a partir continuidade de
troca de ideias entre os membros do grupo:
He: Eu gosto de fazer assim porque eu gosto quando as contas são difíceis.
Pesquisadora: Você achou essa difícil, He?
He: Eu achei. Eu achei pra mim, do jeito que eu fiz foi mais difícil.
(Neste momento, Ma acrescenta uma sentença em seu registro original)
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Quadro 6.4 – Análise da atividade 1 – discussão entre todos os membros do Grupo 1: resolução de Ma
Argumentações
Pesquisadora: Por que você colocou aí agora o 6
mais 2?

Análise estrutural das argumentações
Resolução de Ma – com destaque na sentença que
foi acrescentada nesse ponto da discussão em grupo

Ma: Ah, porque dá 8 e dá pra saber que o
resultado é 78 (aponta para o resultado na linha
da resposta). Já saber que vai ser alguma coisa
com o 8 porque 6 mais 2 é 8.

O 1º ANO C ESTAVA COLECIONANDO BORRACHAS.
TINHAM 52 E RECEBERAM MAIS 26. QUANTAS
BORRACHAS ELES TÊM AGORA?

He: Mas, Ma, por que você colocou se você já
tinha feito 78?
(Ma somente olha e não responde).
Pesquisadora: Entendi.
Você quer falar alguma coisa, Fe? Tem alguma
coisa diferente no seu?
(Fe faz que não com a cabeça).
Quer dizer que todo mundo chegou ao mesmo
resultado: 78.
He: Sim. E as duas duplas fizeram do mesmo
jeito.
(Ken faz sinal de negativo com a cabeça).
Pesquisadora: Mais ou menos, né? Por que,
Ken?
He: Não. Eu e o Ma fizemos do mesmo jeito e
eles fizeram do mesmo jeito.
Pesquisadora: Oi, Ken? (ele pergunta baixinho
se o de Ma era igual ao deles). Ma, o Ken tá
perguntando se você fez do mesmo jeito que
eles. Explica como você fez, Ma, por favor?
Ma (explica mostrando no seu registro, os
procedimentos): Eu coloquei os resultados que
estão fazendo aqui. Eu fiz 50 mais 20 porque
aqui tá valendo 50 e aqui tá valendo 20. 50 mais
20 que dá 70. Aí eu fiz, 70 mais 2 que dá 72. Aí
eu fiz 72 mais 6 que dá 78 e aí eu fiz o resultado
aqui, 78.
He: É que 76 mais 2 é o mesmo resultado que 72
mais 6 porque os dois dão o mesmo número só
que ao contrário.
Pesquisadora: Entendi. Tudo certo, então? Ken,
você entendeu o jeito que o Ma fez? Tá tudo
certo? (Ken sinaliza “sim” com a cabeça)
Pesquisadora: Foi o mesmo que você? (Ken
sinaliza “não” com a cabeça)
Pesquisadora: O que foi diferente, então?
Ken (olha no registro de Ma e diz): ele fez 72
mais 6 e eu fiz 70 mais 8.
Pesquisadora: Certo. Muito boa a discussão de
vocês. Vou ali ver o do outro grupo.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

D: problema de
enunciado –
transformação positiva
com incógnita no
estado final.

C: 78

W: uso da decomposição, da medida e
transformação envolvidas, em dezenas (50 + 20 =
70), e decomposição das unidades para a
realização de somas parciais (70 + 2 = 72 e 72 + 6
= 78) em sentenças diferentes.

B1: Composição das partes - uso das somas do resultado
das dezenas (70) à unidade (2), primeiramente, e
acrescentando (6) ao resultado parcial encontrado (72),
resultando 78. Em especial, ao acréscimo da sentença (6 +
2) ao final para evidenciar a decomposição, que poderia
ficar implícita aos seus interlocutores no primeiro registro.
B2: propriedades da adição: comutativa e associação.
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No argumento de Ma, a passagem dos dados D à conclusão C se deu mediante a
autorização da garantia W, que é fundamentada na resolução por cálculos das somas da
medida e transformação organizadas a partir da decomposição delas em dezenas e unidade. O
apoio B1 evidencia que Ma entende o valor posicional dos algarismos e os utiliza (2 e depois
o 6), em sentenças separadas, para compor a soma final que resulta 78. Esse recurso é
apoiado, também, nas propriedades da adição (B2).
Assim como a dos outros membros, essa argumentação pode ser caracterizada como
indutiva por recorrência porque Ma se utiliza das propriedades do SND para operar com as
unidades em sentenças diferentes. Deixa claro que pode utilizar as unidades na soma de
sentenças diferentes desde que mantenha preservado o propósito de encontrar o resultado da
soma da medida e transformação do problema de enunciado (D). A diferença entre Ma e He é
que Ma deixa claro que utilizou o 2 (do 52) primeiro e depois acresceu o 6 (do 26). Ou seja,
depois que ele encontra o resultado das dezenas, ele soma uma unidade por vez já ao primeiro
resultado encontrando (70), deixando organizados os procedimentos em seu registro.
Contudo, depois de participar do debate entre He e Ken, considerou mais adequado explicitar
a sentença da soma das unidades (6 + 2) como forma de apoiar (B) o entendimento de seus
interlocutores na garantia (W).
As análises estruturais das argumentações apresentadas pelo Grupo 1 (nos Quadros
6.2, 6.3 e 6.4), permitem evidenciar que os estudantes se utilizam de estratégias próprias de
resolução para a situação-problema proposta, a partir de procedimentos originais, para
encontrar os resultados das operações envolvidas. E esses procedimentos estão vinculados à
organização do SND. Assim, os apoios (B) às garantias (W) são provenientes dos
conhecimentos que têm sobre as regularidades do SND e seus usos são válidos em virtude das
propriedades da adição.
Lerner, Sadovsky e Wolman (1996) alertam para as condições didáticas que são
postas em situações como as desta sequência didática (a reflexão é a mesma nas seis
atividades que a compõem): a proposta é resolver um problema e não uma “conta” isolada,
isso estimula a produção de procedimentos próprios, que não foram ensinados no começo do
processo: os algarismos convencionais, isoladamente, mas, sim, em sua complexidade. Essas
condições didáticas colocam em evidência a relação recíproca entre, por um lado, os
procedimentos que os estudantes colocam em ação – além das propriedades das operações – o
que eles sabem sobre o sistema e, por outro lado, a explicitação desses procedimentos, que
permite avançar para uma maior compreensão da organização decimal. “As regularidades que
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são possíveis detectar a partir do trabalho com as operações também fazem sua parte:
contribuem para melhorar o uso da notação escrita, ajudam a elaborar estratégias mais
econômicas, nutrem as reflexões que se fazem na aula” (LERNER; SADOVSKY;
WOLMAN, 1996, p. 135). Em consonância com o que as autoras postulam é que
consideramos as argumentações dos quatro membros por recorrência, como já mencionado,
uma vez que os apoios vêm dos conhecimentos que os estudantes têm sobre as regularidades
do SND, especialmente.
Como vimos, os quatro estudantes do grupo utilizam os “nós” dos números (oriundos
dos dados do problema, D), as dezenas cheias, como um recurso para gerar procedimentos
mais econômicos. Eles usam, sistematicamente, a decomposição decimal dos termos.
O registro escrito (também como componente da situação didática) favorece o
desenvolvimento das competências argumentativas e é essencial para o progresso de todos,
pois permite que cada estudante tome consciência do procedimento que utilizou e, mais ainda,
possa confrontar e comparar anotações realizadas, o que dá força às explicações orais a ponto
de serem consideradas argumentos. Essas possibilidades de interação favorecem o avanço das
estratégias daqueles estudantes que se utilizam de procedimentos menos econômicos e
colaboram para que outros melhorem seus registros, como aconteceu com Ma, no exemplo
detalhado nesta análise. E com He, em atividades futuras que vamos analisar mais adiante.
Todos os estudantes da turma acertaram o problema. Dos 15 estudantes, 11
utilizaram a decomposição a partir de estratégias tais como as dos quatro estudantes do Grupo
1 que foram analisadas (com algumas diferenças entre elas). E 4 estudantes utilizaram a
sobrecontagem, conforme exemplo que segue da Figura 6.4. Esses resultados corroboram com
o que postula Vergnaud (2014) sobre problemas desse tipo: o cálculo relacional implicado à
solução é o mais simples, pois é suficiente aplicar uma transformação direta ao estado inicial.
Outros dois fatores apontados pelo autor como característicos de diferenças entre os tipos de
problemas são a grandeza dos números – que implica maior ou menor facilidade do cálculo
necessário –; e a ordem de apresentação das informações no problema. Uma das
intencionalidades da sequência didática em estudo era atrelar a grandeza dos números ao fator
relacionado ao cálculo relacional. Ou seja, não trabalhamos com números muito baixos para
que os estudantes fossem desafiados a pensar em distintas estratégias de resolução (nas
situações de ação, formulação e validação) e, a partir dessas dialéticas, em diferentes
instâncias de interação, pudessem desenvolver competências argumentativas.
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Figura 6.4 – Resolução pelo procedimento da sobrecontagem – estudante Da

Fonte: Protocolo de resolução de Da para a atividade 1.

Havíamos antecipado que esse tipo de estratégia poderia aparecer. O estudante indica
o 52 (primeiro termo) e registra vinte e seis pauzinhos (representação icônica) para o segundo
termo (a transformação). Depois ele parte do 52 para realizar a soma e, no caso de Da, vai
controlando a contagem fazendo marcas nos pauzinhos para não se perder. O estudante fez a
contagem duas vezes para se certificar do resultado, por isso aparecem duas marcas em cada
pauzinho.
Conforme descrito na análise a priori, não houve momento de socialização com a
turma toda e a professora forneceu devolutivas individuais aos estudantes. Essa primeira
atividade diagnóstica permitiu que validássemos a continuidade da sequência didática, já
entendendo que os estudantes são capazes de produzir argumentos em situações que guardam
as mesmas condições didáticas.
6.3.2

Análise da atividade 2
A professora orienta a atividade (Quadros 6.5 e 6.6) da mesma maneira (em roda)

que fez na atividade 1. Ela lê o problema e não indica os procedimentos de como resolver a
situação-problema, apenas os incentiva a acionarem os conhecimentos que já têm. Logo
indica que os grupos serão os mesmos do dia em que a pesquisadora esteve em sala e as
crianças os relembram facilmente, dirigindo-se às mesas.
O problema é de transformação positiva e o desafio colocado é que a incógnita está
na transformação e não no estado final, como na atividade 1. Conforme esquema da figura
6.5.

Figura 6.5 – Problema de transformação positiva com incógnita na transformação.
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+?

15

40

Fonte: Elaborado pela autora a partir da classificação da TCC.

Claramente esse problema é mais desafiador para o grupo. Há certa dificuldade para
seguirem a organização de pensarem individualmente primeiro, exatamente porque estavam
com dúvidas.
Quadro 6.5 – Orientações da professora

Pesquisadora: Mas cada um primeiro
faz sozinho.
Pesquisadora: Você quer que eu leia pra
você?

He: Eu não entendi quanto é!
He: Lê de novo? (dirigindo-se a Fe)
Fe: O 1º ano A tinha 15 pincéis coloridos. Na semana seguinte, a
professora de Artes resolveu trazer alguns pincéis amarelos para
aumentar a coleção. Ficaram com 40 pincéis no total. Quantos
pincéis amarelos chegaram?
He: Eu tenho uma estratégia muito boa.
Ma: Esse eu não entendi.
Ma: Não. Mas é que eu não entendi tanto assim.

Pesquisadora: Então espera um
pouquinho pra ver se He entendeu ou se
alguém entendeu pra te dar uma ideia.
Fonte: Dados da pesquisa.

Notou-se que foi a partir da tomada de decisão de He por iniciar a atividade que os
demais membros se mobilizaram. Enquanto He encontrou uma estratégia, Ma ficou
paralisado. Ken e Fe também demoraram um pouco, mas iniciaram. Fe, a princípio, apoiou-se
na fala de He. E Ken procurou usar cálculos desde o começo.
A transcrição das primeiras comunicações de ideias, geradas pelo início da atividade
2, revelam que o grupo não conseguiu seguir as orientações de resolver o problema
individualmente no primeiro momento. E He não conseguiu se controlar para não comentar o
que estava pensando (Quadro 6.6):
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Quadro 6.6 – Primeiras comunicações acerca da atividade 2

(Professora chega ao grupo)
Professora: Quer que eu leia de
novo pra vocês?
Professora: Mas o Ma tá dizendo
que não entendeu. Então, vou ler de
novo. (lê o problema)
O 1º ano A tinha 15 pincéis
coloridos. Na semana seguinte, a
professora de Artes resolveu trazer
alguns pincéis amarelos para
aumentar a coleção. Ficaram com
40 pincéis no total. Quantos pincéis
amarelos chegaram?
Professora: O que você acha, He?
Professora: Conversa com a sua
dupla. Conversa com o Ma.
Professora: Ah certo! Primeiro
cada um faz o seu, depois
conversem.
(professora vai para outro
grupo)
Pesquisadora: Mas, com essa dica
que He deu, já dá pra começar, né?
Que é: tem de dar 40, né, He?

He: Eu entendi (e registra em sua folha os
números de 15 em diante). Eu tô contando
15
pra cima, mas fazendo pra baixo, não sei
16
por quê! Do 15 até o 40, não vai? Tem que ir
17
até o 40 e pra dar 40 eu vou indo pra cima, só
18
que indo pra baixo também (fazendo gestos no
19
ar com a mão subindo e descendo, se referindo aos
20
registros dos números a partir do 15, feitos
21
na vertical, ou seja, pra baixo na folha, em oposição
22
à ideia de ir “pra cima do 15”, até o 40, que vai
aumentando/subindo).
He: Não. Eu já entendi.
(Ma balança a cabeça em sinal de que não está entendendo)
He: Eu tenho uma estratégia muito boa.

Ma: Então tem de fazer 15 mais 40?
He: Eu acho que não.
He: Eu ainda tô fazendo. Porque vai dar 40.

He: Sim.
Ma: Então esse tem de dar 40?
(He balança a cabeça em sinal positivo, sem deixar de registrar na sua
folha)
Neste momento, o registro de Fe e de Ken eram esses:
15
16
17
18
19
20
21
22

15 + 10 = 25
25 + 5 = 30
30 + 10 = 40

He (diz alto): Pronto. Foi até 40.
Fonte: Dados da pesquisa.

Os quatro estudantes se entreolhavam e logo partiram para discussão com o grupo,
não respeitando o combinado de primeiro discutirem com a dupla e He, novamente (como na
atividade 1), toma a frente sem perguntar aos demais membros. E vai mostrando como
resolveu: eu sei que tem que ir até o quarenta, então eu contei assim... ah! Deu 26.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
11 12 13 14 15 (continuou apenas contando, sem registrar)

Ken e Fe não se propõem a justificar os seus registros. He, por algum motivo,
identifica que não fez a contagem corretamente e resolve apagar (Quadro 6.7) o que tinha
feito.
Quadro 6.7 – Justificativa de He sobre apagar seu registro

Pesquisadora: Nossa, mas você
acha que precisa apagar tudo?

He: Porque senão você não vai achar o resultado certo!
(falou para a pesquisadora quando essa estranhou vê-la apagando
tudo)
He: Sim, né. Todos esses números aqui. É. Eu vou apagar tudo.
Ma: Por que você vai apagar tudo?
He: Porque eu vou primeiro começar do um.
Ma: Por que você tá fazendo 1, 2, 3, 4?
He: Porque vai dar 40.
Fe: Nossa!

Pesquisadora: Conversem vocês
dois, primeiro.
Fonte: Dados da pesquisa.

O Quadro 6.8 indica as argumentações utilizadas pela dupla Ken e Fe, bem como a
análise estrutural dessas argumentações.
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Quadro 6.8 – Análise da atividade 2 – discussão da dupla Ken e Fe – Grupo 1
Argumentações
Ken: Como você fez?
Fe: Eu fiz. 40 menos 15.
Ken: Menos 15 que deu 26?
Fe: Sim.
He: Meu Deus, eu não consigo apagar
(falando consigo mesma)

Análise estrutural das argumentações
Resolução de Fe – depois da discussão realizada
O 1º ANO A TINHA 15 PINCÉIS COLORIDOS. NA
SEMANA SEGUINTE, A PROFESSORA DE ARTES
RESOLVEU TRAZER ALGUNS PINCÉIS AMARELOS
PARA AUMENTAR A COLEÇÃO. FICARAM COM 40
PINCÉIS NO TOTAL. QUANTOS PINCÉIS AMARELOS
CHEGARAM?

Ken: Eu fiz 15 mais 10. Mais 20, mais 25
mais 5. Mais 30.
Fe: Contou mais que 25?
Ke: Mais. 30 mais 10 que deu 40.
(Em algum momento, Ken alterou o 25 do seu
resultado para 26, provavelmente porque viu
o de Fe ou de He e ficou inseguro).
Pesquisadora: Mas, Ken. Como é que você
achou o 26?
Fe: É, não tem nenhum 26 aí.
He: Vocês já acabaram? (Ken e Fe balançam
a cabeça sinalizando “sim”)
Nossa! Eu tô puxando os cabelos!
Ken: Não sei. Eu não sei. Eu tô confuso.
Pesquisadora: E você, Fe? Como você achou
o 26?
Fe: Eu é... fiz 40 menos 15.
Pesquisadora: Onde está o 40 menos 15.

D: problema de
enunciado –
transformação positiva
com incógnita na
transformação

C1: 26
C2: 25

Fe: Aqui (apontando para o seu registro,
para a sentença).
Pesquisadora: Sim, mas no cálculo que você
fez. Por que você colocou ali 15, 16, 17, 18.
Fe: Pra eu pensar o número melhor.
Pesquisadora: Tá. E como é que deu 26?
Fe: Porque o número é 40, mas se fosse 41 ia
ser 25.
Pesquisadora: Você não quer contar de
novo? Conta de novo pra ver se dá isso
mesmo.
(Ken resolve apagar o seu registro)
He: Deu 25, certeza.
Pesquisadora: Não. Não era pra você apagar
o seu, Ken. Estava tão legal!
(Ken simplifica seu registro em uma
sentença: 40 – 15 = 25, provavelmente
inspirado pelos argumentos de Fe e pela
certeza de He).
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

W1: contagem pela busca do complemento (15 para
chegar no 40: faltam quantos?)
W2: subtração 40 menos 15
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O esquema de Toulmin, que organizamos a partir dos argumentos de Fe, mostram
que a passagem dos dados D à conclusão C se deu mediante a autorização da garantia W, que
é resultante da contagem pela busca do complemento: parte-se da primeira medida e busca-se
o complemento (o quanto falta – a transformação) para chegar à terceira medida, que é o
resultado, o estado final. Esse argumento (W2) utilizado por Fe no seu registro e expresso nas
suas explicações pode ser caracterizado como abdutivo porque busca a justificativa mais
plausível para a conclusão C, ainda que ele não tenha ficado explícito na fala e que o registro
aponte claramente para a garantia W1. A sua resposta para a pergunta da pesquisadora
evidencia a estratégia utilizada:
Pesquisadora: Sim, mas no cálculo que você fez. Por que você colocou ali 15, 16, 17, 18.
Fe: Pra eu pensar o número melhor.
Fe consegue perceber que a busca do complemento pode ser representada pela
subtração. Mas, não consegue justificar o porquê do registro. Provavelmente, ele se inspirou
no registro de He para iniciar suas tentativas, mas depois desistiu e contou nos dedos (pois,
em determinado momento, ele fica bem concentrado com as mãos embaixo da carteira). Esse
recurso permitiu chegar ao resultado, mas não assegurou que ele pudesse expressar seu
raciocínio claramente, ainda assim ele sabe que poderia ser resolvido pela diferença e, por
isso, registra a sentença 40 – 15 = 26, no primeiro momento, e, depois da intervenção da
pesquisadora, ele encontra 25.
Figura 6.6 – Registro final da estudante He

Fonte: Protocolo de resolução de He para a atividade 2.
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He não explica para o grupo sua estratégia, pois demorou bastante para terminar,
uma vez que apagou a primeira tentativa. Mas a estratégia de que se utilizou é também a
contagem pela busca do complemento para encontrar a transformação. Ela circula o 15 nessa
segunda versão de resolução para não correr o risco de errar na contagem novamente. Na
primeira tentativa, ela iniciou registrando o número 15, e quando foi contar, iniciou dele (15),
ao invés de partir do 16. Por isso, encontrou 26 e não 25.
A seguir, apresentaremos o que ocorreu na instância de discussão coletiva,
orquestrada pela professora, como continuidade das reflexões realizadas nos grupos. A
transcrição das comunicações de ideias entre os estudantes de toda a turma corrobora nossas
hipóteses acerca dos benefícios dessa instância de discussão, principalmente no que se refere
à tomada de distância e à atitude reflexiva relacionada aos conhecimentos individuais que os
estudantes precisam ter nessa etapa.
O Quadro 6.9 apresenta as argumentações utilizadas pelos estudantes a partir da
orquestração da professora. E a Figura 6.7, mais adiante, organiza a análise estrutural dessas
argumentações.
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Quadro 6.9 – Análise da atividade 2 – instância coletiva de discussão orquestrada pela professora
Argumentações a partir do exemplo escrito na lousa pela professora (esquerda) e resolução de Do
na lousa (direita) igual ao seu registro na folha da atividade
O 1º ANO A TINHA 15 PINCÉIS COLORIDOS. NA SEMANA SEGUINTE, A PROFESSORA DE
ARTES RESOLVEU TRAZER ALGUNS PINCÉIS AMARELOS PARA AUMENTAR A COLEÇÃO.
FICARAM COM 40 PINCÉIS NO TOTAL. QUANTOS PINCÉIS AMARELOS CHEGARAM?

Professora: Bem grande na lousa.
(Do compartilha o seu jeito de resolver o problema, olhando em seu
registro e escrevendo na lousa)
Professora: Pronto. Faltou coisa aqui que você colocou. Quer que eu te
ajude a pôr?
(Do completa o registro da lousa colocando, acima de cada pauzinho, os
números de 39 a 25)
Professora: Bacana, Do, obrigada. A que resultado você chegou? Eu vou
por aqui. Qual foi o resultado?
(A professora registra do lado da resolução de Do: 40 e os 15 “pauzinhos”,
sem a numeração em cima, mas com o resultado 55)

Do: 25.

Professora: O resultado da Do foi 25. Obrigada, Do. Pode sentar no seu
lugar e ajuda a gente a pensar. Olha só que legal, pessoal! Eu estava
olhando as estratégias de todo mundo e eu vi que tem criança que fez assim,
do jeito da Do, e achou 25. Teve criança que fez de um jeito muito parecido
com o da Do, mas, olha só, achou resultado diferente. Achou 55. Quem
acha que consegue explicar o que a Do pensou e o que essas crianças que
fizeram desse jeito pensaram e consegue falar para os amigos?
(Lu levanta a mão)
Professora: Fala, Lu.
(Lu fala baixinho e não dá para todos ouvirem, mas a professora consegue
escutá-la)
Professora: Bacana. Então a Lu já olhou para esses resultados e ela já acha
que um deles não pode ser. Qual deles você acha que não pode ser, Lu?
(Lu se levanta e aponta na lousa a resolução que dá 55)
Professora: A Lu acha que não pode dar 55 porque ela disse (traduzindo
para o grupo o que ela ouviu baixinho de Lu) que tem que dar no máximo
40. Vocês concordam com isso que a Lu falou? Quem concorda e pode
explicar por quê?
(He levanta a mão)
Professora: Fala, He.
Professora: Bacana. Olha o que a He falou. A He complementou aquilo que
a Lu disse, né, He? Dizendo que o problema já tá falando quanto que era o
resultado total. Vocês concordam com isso? Quem pode ler o problema bem
alto pra gente ver se é isso mesmo? (vários alunos levantam a mão). Você
que ler, Lo? Então lê bem alto.
Lo (lê o problema).
Fonte: Dados da pesquisa.

He (fala alto enquanto Lu
falava baixinho): Porque eles
ajuntaram os pincéis e deu 40.

He: Eu concordo porque se
você fosse fazer uma coleção
de pincéis e desse 40 e uma
coisa, eu perguntava “Ah,
quantos pincéis esse ano
tinha”. Ela ia falar quantas
tinham, mas não pode dar 55
porque já deu 40. E se dá 40,
55 vale mais que 40 e 40 é o
resultado que deu juntando os
pincéis coloridos e amarelos.
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A estratégia utilizada por Do foi a diferença: “contar para trás, ou descontar” do 40
(que ela já sabia que era o resultado), até chegar ao 15, que era a primeira medida, a
quantidade de pincéis coloridos que o 1º ano já tinha. A estudante vai registrando até chegar
ao 15 e, depois, para saber qual a transformação que faltava, registra os números de forma
decrescente acima de cada pauzinho (39, 38, 37, 36... 25). Encontra o resultado 25.
Construímos um esquema (Figura 6.7), de acordo com o modelo de Toulmin,
apoiando-nos no argumento de He que foi organizado a partir do registro de Do, da
explicação de Lu, da pergunta da professora e, certamente, das reflexões que a estudante já
havia feito individualmente e/ou com seu grupo:
Figura 6.7 – Argumento da estudante He estruturado a partir do modelo completo de Toulmin
R: não pode ser 55, porque já deu 40

D: resultados 40 ou 55 para
o problema de enunciado
de transformação positiva
com incógnita na
transformação

Q: 40 é o
resultado

C: 25

W: soma dos pincéis coloridos (15) com os amarelos (25)

B: regularidades do SND – 55 vale mais
que 40

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A passagem dos dados D à conclusão C se deu mediante a autorização da garantia
W, que é resultante da soma da primeira medida e da transformação. Esse argumento (W)
utilizado por He para levar à conclusão C pode ser caracterizado como indutivo por passagem
ao limite, pois tenta expressar que, se uma regra é verdadeira para uma situação, pode ser para
outra semelhante a ela. Em seu registro, fruto de toda a reflexão que fez individualmente e
com o seu grupo, He resolveu pela “busca do complemento” e conseguiu expressar, no
momento da discussão coletiva, que o resultado 40 “é o resultado que deu juntando os pincéis
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coloridos e amarelos”, mesmo tendo um exemplo de resolução pela diferença na lousa para se
apoiar.
O argumento de He, nessa situação, contempla o modelo completo de Toulmin, pois
a utilização do termo modal “não pode” deu força ao argumento e fez com que He refutasse
(R), a partir do qualificador (Q: 40 é o resultado), a possibilidade de o resultado ser 55. Os
apoios, mais uma vez, utilizados por essa estudante são sustentados pelos conhecimentos que
tem sobre o SND (B).
Esta análise permite inferir que os estudantes constroem argumentos e que, a
depender da situação, seus argumentos podem ser estruturados a partir do modelo completo
proposto por Toulmin (2006). Interessava-nos evidenciar se seria possível a utilização do
modelo completo com estudantes que estão iniciando o Ensino Fundamental, conforme
antecipamos na análise a priori, e já na segunda atividade isso foi possível. Contudo, importa
muito para nós identificar que condições permitiram que He (neste caso) pudesse apresentar
um argumento. Consideramos que a oportunidade que a estudante teve de pensar
individualmente sobre o problema e, depois, de expressar o que pensou para seus colegas de
grupo, além de ouvir sobre o que eles pensavam, foram condições essenciais. Como vimos
anteriormente, a discussão no Grupo 1 (do qual He faz parte) não foi conclusiva, todos os
membros pareceram ter dúvidas, Ken, inclusive, expressou que estava confuso. Fe utilizou
dois procedimentos, mas não estava seguro. Foram, porém, essas instâncias anteriores que
permitiram que as reflexões se ampliassem na instância coletiva – que foi intencionalmente
articulada pela professora a partir da escolha das estratégias que colocaria em discussão.
Somados a essas condições, está o tipo de problema proposto, que, ao mesmo tempo, é
desafiante, mas possível38. Trata-se de um problema de magnitude discreta (são aquelas em
que é possível contar: figurinhas, animais, objetos...), dentro de um campo numérico
apropriado (15 ao 40 ou ao 55) e de uma classe considerada factível por Vergnaud.
Vergnaud (2014) aponta que é um tipo de problema que pode ser abordado com
estudantes antes do término do 1º ano, como é o nosso caso, e alerta que há dois principais
procedimentos que podem ser utilizados para o sucesso nesse tipo de problema: o
procedimento do complemento e o procedimento da diferença. E foram exatamente os
procedimentos utilizados pelos estudantes dessa classe. A busca pelo complemento não pede
um cálculo relacional complexo, por isso é mais utilizado precocemente (foi o procedimento
38

Os demais problemas da sequência didática foram organizados como esse e mantêm as características aqui
destacadas.
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utilizado por He em seu registro individual). Já o procedimento de diferença (utilizado por Do
– exemplo selecionado pela professora para o debate coletivo) “supõe um cálculo relacional
mais elaborado que o procedimento de complemento: se b faz passar de a para c, então b é
igual à diferença entre c e a” (VERGNAUD, 2014, p. 210).
O autor adverte que a subtração não precisa ser definida como a inversa da adição,
ela tem uma significação própria. O problema que se impõe ao professor é o de mostrar o
caráter oposto ou recíproco da adição e da subtração, não da segunda em relação à primeira. E
nós consideramos que propostas de discussão, como as analisadas nesta atividade, podem,
paulatinamente, favorecer essa compreensão por parte dos estudantes:

198

Quadro 6.10 – Instância coletiva de discussão sobre procedimentos de leitura e interpretação do
problema
... (Lo lê o problema)
Professora: Então, o que esse problema queria saber? Quem acha que
consegue explicar? Lembram que a gente conversou bastante? Tem que
prestar muita atenção no quê?
Professora: Na pergunta do problema. Quem sabe me dizer qual era a
pergunta desse problema?
(algumas crianças levantam a mão)
Fala, Cla.
Professora: Quer pensar melhor?
Professora: Olha o que a Lo percebeu. Que a pergunta desse problema era
quantos pincéis amarelos chegaram. A gente já sabia quantos pincéis o 1º
A tinha?
Professora: O 1º ano A, então, tinha 15 pincéis coloridos? E amarelos?
(vai anotando na lousa)
Professora: 40?
Professora: É isso que a gente tem de descobrir, né? Por isso a gente tá
conversando. Os amarelos a gente não sabe. A Lo já disse que a gente já
sabe quanto eles tinham juntos. Quantos eles tinham juntos?
Professora: O que será que a criança que fez aqui desse jeito pensou?
(apontando para a resolução que deu 55). Quem acha que consegue
explicar a estratégia que ela fez?
(alunos levantam a mão).
O que será que essa criança pensou, Fe?
Professora: 40 mais 15, vamos ver? Você acha que ela guardou o 40 na
cabeça e fez mais 15. Vamos ver se foi isso mesmo?
(Professora e alunos contando de acordo com o registro na lousa): 1, 2, 3,
4...
Professora: Péra, vamos ver se foi isso mesmo? (continuam contando,
recomeçando do 1 até o 15). Então o que vocês acham? O Fe tem razão?
Essa criança pensou desse jeito? Só que a gente tá conversando que desse
jeito não dá pra ser.
Professora: Porque dá mais de 40. E a gente já conversou que esse
problema pode dar mais de 40?
Professora: Mas olha que interessante! O jeito da Do é quase igual a esse
jeito. Por que o jeito da Do deu diferente? Por que deu resultado diferente?
Agora eu quero uma criança que não falou ainda. Ken?
Professora: A Do fez menos. Vocês concordam? Como você sabe que a
Do fez menos?

Algumas crianças: Na
pergunta
Cla: A pergunta é quantos
pincéis ... Não, não.
Lo: Quantos pincéis amarelos
chegaram.
Crianças: 15.
Ga: 40
He: Não. Que 40, o quê? 25.
Crianças: 40.
Fe: Eu acho que ela pensou 40
mais 15.

Ga: Não!

Crianças: Sim.

Crianças: Não.
Ken: Porque essa criança fez
mais e a Do fez menos.
Ken: Porque 40: 39, 38, 37, 36,
35, 34, 33, 32, 31, 20.
Ga: 30.
Ken: 29, 28, 27, 26, 25. E ela
fez mais. Ela fez 40 + 15 e ela
fez...
Ken: A Do fez 40 menos 15.

Fonte: Dados da pesquisa.

A continuidade desse momento de discussão elucida o nosso posicionamento e
evidencia, também, a importância da discussão sobre procedimentos de leitura e interpretação
do problema que são complementares para as aprendizagens dos estudantes. Veremos na
transcrição da continuidade do debate esses aspectos:
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Quadro 6.11 – Instância coletiva de discussão sobre procedimentos de leitura e interpretação do
problema (continuação)
Professora: Vocês concordam com o que o Ken disse?
Professora: Ele disse que desse jeito aqui é como se a criança estivesse
fazendo 40 + 15 (registrando na lousa ao lado da primeira resolução). E
aqui como se ela tivesse feito 40 – 15 (registrando na lousa ao lado da
resolução de Do). 40 menos 15. Isso mesmo. Mas qual a diferença desse
jeito pra esse? Esse guardou o 40 na cabeça e?
Professora: E esse a Do guardou o 40 na cabeça e foi?
Professora: E agora. A gente já viu que vocês falaram que desse jeito aqui
não dá pra ser porque não pode ser mais de 40. E do outro jeito, vocês
concordam com esse jeito que a Do fez?
Professora: 40 – 15, por quê? Quem concorda e quer falar, hein, Dani,
hein Luc? Você pensou muito sobre isso, né, Luc? Eu vi que você tava
conversando. O que você acha, Luc, você concorda com esse jeito da Do?
Por que você acha que esse problema é um problema que dá pra resolver
com 40 – 15? O que é o 40 aqui dessa conta (aponta 40 –15), Luc?
Professora: Então o 40 é de todos?
Professora: E por que será que a Do pensou em fazer menos 15, Luc?
(espera responder, ele não responde, e repete a pergunta para a turma)
Por que será que a Do pensou em fazer, então, menos 15? Ela pegou o 40
dos pincéis juntos e por que ela fez menos 15? Quer falar, Dan?
(He levanta a mão)

Crianças: Simmmm.
Lu: Foi mais.

Professora: Fala, He.

He: Menos 15 porque a Do
percebeu que não pode ser mais
de 40, eu acho.
He: Era os pincéis que o 1º A
tinha.

Professora: Ela percebeu que não pode ser mais de 40, mas por que menos
15 então? O que era o 15 do problema?
Professora: Então por que ela fez os pincéis que eles tinham juntos menos
os pincéis que o 1º ano A já tinha? Qual vai ser o resultado desse
problema? Que informação que vai ser?
Professora: Vocês concordam com isso que a He falou? A He falou assim
que se a gente pega quantos ficaram juntos, que era quanto?
Professora: E tira quanto o 1º ano A tinha, os coloridos, o que sobra?
(espera responderem)
Se eu pego o 40, que era o que ficaram juntos e tiro quanto o 1º A tinha, os
coloridos, vai sobrar 25, é verdade, mas esse 25 vai ser que informação do
problema?
Professora: Quantos?

Crianças: Menos.
Crianças: Simmmm.
Luc: Total de pincéis coloridos
e amarelos junto.

Crianças: Juntos.

Dan: Não.

He: Quantos pincéis amarelos
chegaram.
Crianças: 40
He: O resultado dos amarelos
que chegaram.

Crianças: Amarelos que
chegaram.

Professora: Vocês concordam que é 25? Vamos fazer juntos pra ver!
(e contam a partir do registro da Do, na lousa: 39, 38,37).
Fonte: Dados da pesquisa.

Consideramos válido todo o caminho de discussão decidido pela professora para essa
última parte do momento coletivo de discussão, pois ele proporcionou, como apontamos
anteriormente, colocar em discussão a ideia de transformação do problema, os aspectos da
subtração em jogo, as questões relacionadas à interpretação do problema ressaltando a
importância da pergunta. Também proporcionou que alguns estudantes pudessem refletir mais
sobre os seus próprios procedimentos na medida em que solicitava que pensassem sobre a
resolução em destaque (como foi o caso de Fe, Ken e He, procedimentos possíveis de serem
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analisados porque é o grupo que acompanhamos). Contudo, sentimos falta de ouvir os
argumentos de Do, que, depois de registrar na lousa o procedimento de que se utilizou e que
deu margem para tanta discussão coletiva, não teve oportunidade de tentar argumentar sobre
suas próprias escolhas.
Houve uma falta nesse dia, assim, dos 14 estudantes presentes, três haviam chegado
ao resultado 55 (hipótese antecipada na análise a priori) e, durante a instância de discussão
coletiva, reorganizaram seus registros; um estudante apagou e não registrou mais; três
registros não são possíveis de interpretarmos, uma vez que não ouvimos as próprias crianças
(mas o resultado não é 25); sete chegaram ao resultado por meio das estratégias já
mencionadas.
6.3.3

Análise da atividade 3
Mais uma vez, a professora iniciou a atividade em roda, explicando quais eram os

passos da atividade, antes de ler e conversar sobre o problema (Quadro 6.12). A partir desta
atividade, notamos que os estudantes haviam se apropriado mais das diferentes instâncias de
discussão:
Quadro 6.12 – Roda de conversa sobre as etapas de realização da atividade
Professora: Lembram como fizemos a atividade de problemas no outro
dia, que vocês ficaram quebrando a cabeça, e depois discutimos na lousa?
Sim? A gente vai fazer do mesmo jeito hoje. A gente tem um problema
aqui que a gente vai fazer. Primeiro cada um vai pensar...?
Professora: Sozinho e depois vai pensar...?
Professora: Com a dupla e depois...?
Professora: Com a mesa inteira. Então, se acabar, espera o amigo
terminar, quando os dois terminarem, espera todo mundo da mesa
terminar. Dúvidas?
Professora: Eu vou ler o problema pra gente pensar junto e, depois, eu
ajudo quem não lembrar qual o lugar que estava, tá bom? Deixa o estojo
no chão pra ouvir com bastante atenção o que será que é pra fazer nesse
problema. Pensando naquilo que a gente conversou, que quando a gente
ouve o problema, no que é importante prestar atenção?
Fonte: Dados da pesquisa.

Crianças: Sozinho.

Crianças: Com a dupla.
Crianças: Com a mesa inteira.
Gui: Eu sou com quem?
Crianças: Na pergunta.

O mesmo comportamento mais apropriado sobre as instâncias de discussão, notamos
no Grupo 1. Também observamos mais tranquilidade quanto ao desafio. Nenhum dos
estudantes demonstrou falta de entendimento e logo começaram a resolver individualmente.
No Quadro 6.13 apresentamos a transcrição das comunicações de ideia geradas pela atividade
3 no Grupo 1.
Quadro 6.13 – Análise da atividade 3 – discussão da dupla Ma e He – Grupo 1
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Argumentações
(eles já chegam falando enquanto colocam o
nome e a data na folha, quase que como
fossem pensando alto)
Ma: E na sexta-feira?
He: Quantos chegaram na quarta-feira? Tem
que dar 35. Mas quantos chegaram na quartafeira? (falando para si mesma) Vou fazer a
mesma técnica que eu usava da outra vez
(falando e olhando para a pesquisadora)

Análise estrutural do argumento
Resoluções de Ma e He
O 1º ANO INICIOU SUA COLEÇÃO COM 18 GIBIS NA
SEGUNDA-FEIRA, NA QUARTA-FEIRA, CHEGARAM
MAIS ALGUNS. JÁ NA SEXTA-FEIRA, HAVIA 35.
QUANTOS GIBIS CHEGARAM NA QUARTA-FEIRA?

Pesquisadora: Se você achou que é uma boa.
Ma: Que conta? Eu estou pensando em fazer
pauzinho.
Pesquisadora: O que vocês preferirem. Se
você acha melhor, Ma, você faz.
Professora: Eu ouvi a pergunta do Ma e vou
falar pra todo mundo. Você pode pensar do
jeito que você quiser: pauzinho (faz gesto
com a mão que indica “outros”), tá bom?
(simultaneamente Ma e He terminam o
registro, He faz a contagem e fala alto)

Argumento de Ma

He: Descobri quantos chegaram. Chegaram
17.
He para Ma: (ao ver o registro do Ma, que
escreveu de 1 ao 35): Você marca
(circulando o 18) e começa de novo.
Pesquisadora: Agora He e Ma já podem
conversar.
He: A gente já. Eu fui indo, indo, indo.
(apontando para a sequência numérica que
registrou).
Ma: Eu também fui indo e aí a gente
começou no 18 porque essa conta já estava.
Eles já estavam com 18. E aí a gente contou
do 19 até o 35. Aí ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (apontando para
os números registrados em sua folha a partir
do 19). Ficou 17 o resultado.

D: problema de
enunciado –
transformação positiva
com incógnita na
transformação

C: 17

W: contagem pela busca do complemento (18 para
chegar no 35)

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No argumento de Ma, a passagem dos dados D à conclusão C se deu mediante a
autorização da garantia W, que é resultante da contagem pela busca do complemento: parte-se
da primeira medida e busca-se o complemento (o quanto falta – a transformação) para chegar
à terceira medida, que é o resultado, o estado final.
Essa argumentação pode ser caracterizada como indutiva por recorrência porque Ma
se utiliza das propriedades do SND para fazer a contagem pela busca do complemento.
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Quando diz “eu fui indo, indo” e aponta para a sequência numérica que registrou, fica
implícito o princípio da ordem crescente do SND.
A análise do registro de Ma e da troca de ideias entre Ma e He permitem evidenciar
os avanços desses estudantes. Primeiro, porque não se sentiram imobilizados ou julgaram a
atividade difícil, como a anterior. Segundo, porque Ma se apropriou de um procedimento que
foi apresentado por um membro do grupo na atividade 2 e, dessa vez, foi capaz de argumentar
com segurança, uma vez que seu posicionamento nas atividades anteriores foi de mais cautela
para tentar argumentar. Nas duas atividades anteriores, esse estudante demonstrou se
beneficiar das discussões em dupla e grupo, refletindo mais sobre seus próprios processos,
como vimos na atividade 1. Poderemos ver, mais adiante, na instância de discussão coletiva,
como ele se sentiu mais seguro para argumentar para a turma toda.
Também observamos avanços em He, que identificou a ideia de transformação
envolvida no problema de imediato, buscou uma estratégia que deu certo na atividade
anterior, mas se utilizou de recursos que permitiram que ela não errasse novamente na
contagem: ela já sabe que a primeira medida precisa ser conservada e que a contagem deve se
iniciar do sucessor. Faz uma marca no número 18, que representa a primeira medida
(circulando-o), e ainda compartilha com Ma o mesmo recurso (fazendo por ele, inclusive!).
Depois, vai controlando a contagem com marcas nos números registrados.
Para os dois estudantes, a ideia de transformação envolvida no problema parece
clara, pois convictamente afirmam que o “18 já estava” e que tem de “dar 35”. Como
comentado na análise da atividade 2, essa estratégia é, segundo Vergnaud (2014), facilitadora
de sucesso, pois não pede um cálculo relacional complexo. O autor afirma que é uma
estratégia que só é possível de ser utilizada com números pequenos ou com aqueles que se
prestam ao cálculo mental. A escolha do campo numérico (18 ao 35, ou 43) para o problema
se deve a esse fator e poderemos validar o que o autor postula com a argumentação de Fe, na
transcrição que apresenta a instância de discussão do Grupo 1, mais adiante.
Antes, porém, consideramos importante descrever o que ocorria com a outra dupla
do grupo, Fe e Ken, pois demonstra uma atitude de colaboração que, acreditamos, só pode se
consolidar por meio dos processos de interação intencionalmente organizados na sala de aula.
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Quadro 6.14 – Discussão entre os estudantes Ken e Fe do Grupo 1

Pesquisadora: Terminou, Ken? (Ken sinaliza “não”
com a cabeça)
Ken, você quer conversar com o Fe?
(Ken sinaliza que “sim” com a cabeça)
Fe, conversa com ele pra ver se você ajuda o Ken a
descobrir. Como você pensou, Ken? Qual a sua
dúvida? (Ken fica quieto)
Pesquisadora: O seu tinha dado 13, Ken?
(Ken sinaliza que “sim” com a cabeça)
Você acha que não está certo o 13?
(Ken sinaliza que “não” com a cabeça)
É? Como você fez pra chegar no 13?
Pesquisadora: Tá, mas o 8, de onde você tirou o 8?
Pesquisadora: E o 5?
Pesquisadora: Ah, você achava que tinha que somar,
que tinha que juntar?
(Ken sinaliza que “sim” com a cabeça).
Tem que fazer isso, Fe?
Pesquisadora: E pra descobrir qual estaria certo, o que
tem que fazer?
Pesquisadora: Então, conta como foi a sua estratégia
para ver se o Ken consegue fazer igual a sua.

Fe: 2 mais (falando sozinho, faz uma pausa para
pensar) 2 é 5. Então dá 15. Então o resultado é 17
pra minha conta.
Fe: Ken, aquele jeito que você... O resultado é,
tipo, o meu deu 17. O seu pode dar 13, mas aí a
gente vai ter de ver qual que tá certo.

Ken: Eu fiz 8 mais 5.

Ken: Do 18.
Ken: Do 35.
Fe: Eu não sei. Pode até fazer. Se fosse 13, aí um
dos dois estaria errado. Porque o dele pode estar
certo e o meu não.
Fe: Teria que fazer... pensar mais um pouco.
Fe: A minha justificativa é 8 + 7 que dá 15. Só que
não é. É 18 mais 17.

Fonte: Dados da pesquisa.

Parece que, até esse momento, Fe não consegue ainda explicitar os procedimentos de
que se utiliza. Passaremos a analisar a discussão que se seguiu com o grupo todo quando Fe
deixa um pouco mais claro seu processo de resolução:
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Quadro 6.15 – Discussão entre os membros do Grupo 1 sobre as estratégias de resolução

Pesquisadora: Olha lá, Ken.

Pesquisadora: Isso te ajuda, Ken, a pensar
no seu?
(Ken sinaliza que “não” com a cabeça).
E você, Fe?
Pesquisadora: Mas o jeito que você fez
parece com o jeito deles?
Pesquisadora: Ele fez de conta, mas
acontece que 18, pra você descobrir o 17,
como é que você fez?
Pesquisadora: Ah, entendi.
Pesquisadora: Tá vendo, He? Fala de
novo, fala de novo, Fe.
Pesquisadora: Mas é parecida a
estratégia?
Pesquisadora: Mas no jeito de fazer?
Pesquisadora: Viu, He? Por que você
registrou, né? Você precisou escrever
todos os números.
Pesquisadora: Pode ser. Você não quer
tentar do jeito deles, Ken?

He: A gente fez assim. A gente começou do 1 até o 35.
He: Aí a gente marcou o 18 e começou do 19, fazendo 1, 2, 3,
4. A gente começou do 19 e foi indo até achar o resultado. E
contando de 1, 2, 3, 4...
Ma: E por causa, como eles tinham 18 gibis, aí a gente marcou
o 18. E foi contando até chegar no 35. E a gente foi contando 1,
2, 3 e aí deu 17 o resultado.
Fe: O meu é... (pensa e para de falar)

Fe e Ken: Não.
He: Ele fez de conta. A gente foi contando.
Fe: É, eu fiz quase igual, só que não escrevi de 1 até o 35.
Fe: Eu fiz na cabeça.
Fe: Eu não fiz de 1 até chegar o 35. Eu fiz na cabeça.
Fe: Não. No papel, não.
Fe: É.
He: Eu tive uma ideia. Que tal alguma hora a gente tentar do
jeito deles e eles tentarem do nosso jeito?

(sinaliza que não com a cabeça).
Não?
Fonte: Dados da pesquisa.

O procedimento utilizado por Fe também é pela busca do complemento que, como
afirma Vergnaud (2014), pode ser utilizado com números que se prestam ao cálculo mental.
Isso explica a primeira tentativa de Fe ao somar 7 + 8 e encontrar 15. Ele entende a ideia de
transformação positiva envolvida no problema, utiliza o 15 na busca do complemento,
mentalmente descobre que, para chegar ao 35, só faltam 2, portanto, 17.
Ken, provavelmente, se recusa a registrar procedimentos que lhe parecem “menos
nobres”. Esse estudante entende que fazer cálculos é mais apropriado, por isso, rejeita
tentativas de utilizar estratégias que não os envolvam.
Definiu-se que a instância de discussão coletiva desta atividade 3 seria realizada em
outro dia, para não comprometer o tempo destinado à aula e combinado para a presente
pesquisa e, também, para podermos observar o papel dos registros para esses estudantes. Ou
seja, se eles conseguiriam recuperar os procedimentos utilizados para construir os
argumentos, valendo-se dos registros escritos.
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Na data combinada, a professora explicou que seria feita a discussão coletiva sobre a
atividade realizada na semana anterior, relembrou qual era a situação-problema e entregou as
folhas de atividades para cada criança. Previamente, foram selecionadas três atividades que
apresentavam estratégias diferentes. Dentre elas, a estratégia de He (que era a mesma de Ma),
pela busca do complemento, de Luc e Do, pela diferença, e de Ra, também pela busca do
complemento, mas utilizando o recurso do cálculo mental.
O Quadro 6.16 e a Figura 6.8 evidenciam as argumentações do grupo, bem como a
análise estrutural das argumentações.
Quadro 6.16 – Análise da atividade 3 – instância coletiva de discussão orquestrada pela professora,
resolução de He
Argumentações
Professora: Hoje nós vamos discutir sobre
o problema que fizemos no outro dia. Vocês
se lembram? Eu vou ler qual era o problema
de novo pra gente lembrar. É assim: O 1º
ano iniciou sua coleção com 18 gibis na
segunda-feira e, na quarta-feira, chegaram
mais alguns. Já na sexta-feira, havia 35.
Quantos gibis chegaram na quarta-feira?
Vou fazer assim: vou entregar para cada um
pra lembrar como fez, que estratégia
utilizou para resolver.
(a estagiária vai entregando as atividades
para as crianças).
E eu escolhi algumas resoluções pra gente
conversar. Vou projetar aqui porque eu tirei
uma foto da resolução.

Análise estrutural das argumentações
Resolução de He projetada na lousa
O 1º ANO INICIOU SUA COLEÇÃO COM 18 GIBIS NA
SEGUNDA-FEIRA. NA QUARTA-FEIRA, CHEGARAM
MAIS ALGUNS. JÁ NA SEXTA-FEIRA, HAVIA 35.
QUANTOS GIBIS CHEGARAM NA QUARTA-FEIRA?

Esse aqui é o jeito da He (se referindo à
resolução do problema, projetada)
Você quer vir aqui explicar o que você
pensou? Conta aqui pra gente.
He: Eu fui contanto do 1 até chegar no 18.
Porque eles tinham 18 gibis. Aí eu fui
contando do 19 até o 35. Porque o 35 é o
número que deu da coleção. E o resultado
deu 17.
Professora: Por que você foi do 1 até o 18?
O que é esse 18? Por que você fez essa
bolinha no 18, He?

D: problema de
enunciado –
transformação positiva
com incógnita na
transformação

C: 17

W: contagem pela busca do complemento (18 para
chegar ao 35)

He: Pra lembrar que eles já tinham 18.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

No argumento de He, organizado a partir do modelo de Toulmin, a passagem dos
dados D à conclusão C se deu mediante a autorização da garantia W, que é resultante da
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contagem pela busca do complemento: parte-se da primeira medida e busca-se o
complemento (o quanto falta – a transformação) para chegar à terceira medida, que é o
resultado, o estado final.
Tal como a de Ma, analisada na instância do grupo, a argumentação de He pode ser
caracterizada como indutiva por recorrência porque as propriedades do SND são utilizadas
para fazer a contagem pela busca do complemento, prioritariamente, neste caso, a ordem
crescente do SND.
A continuidade da discussão provocada pelas intervenções da professora tem o
objetivo de integrar mais os estudantes do grupo e assegurar que a explicação dada por He
tenha tido um bom alcance.
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Quadro 6.17 – Análise da atividade 3 – instância coletiva de discussão orquestrada pela professora,
resolução de He (continuação)
Professora: Ah, então a He viu... ela pegou essa informação do
problema que o 18 era o que desse problema? Que informação era o
18?
Professora: Quantos gibis eles tinham? No começo?
(as crianças dizem “no começo”, junto com a professora). E depois,
He, como você pensou?
Professora Por que você contou até o 35, He?
Professora: Então a gente já sabia que 35 era o que desse problema?
Professora: O total (reafirmando a resposta das crianças). É o tanto
de gibis que eles tinham e depois de eles terem ganhado gibis, né?
Então He foi do 18 que eles tinham no começo até...?
Professora: E como é que você fez pra chegar no resultado, He?
Professora: Ah eu já sei! Você fez assim, ó: 1, 2, 3, 4 (apontando
desde o início/1), aí o resultado deu 35.
Professora: Deu 35.
Professora: E por que você não contou do 1, você começou a contar
do 18?
Professora: É, isso, do 19.
Professora: Ah, então, olha só. Muito bacana, He. Obrigada, pode ir lá
sentar. A He percebeu uma coisa muito importante.
Vamos ver quem mais percebeu o mesmo que He: o que a gente já
sabia do resultado desse problema, antes de começar o problema, sem
nem pensar numa conta, sem nem pensar em pauzinhos, o que a gente
já sabia sobre o resultado desse problema? Quem sabe? O que a gente
já podia pensar assim, antes de começar o problema?
Professora: Fala, Manu, foi isso que você pensou também?
Professora: Vocês concordam com a Manu? A Manu disse que esse
problema não podia dar mais que 35. Vocês concordam?
Professora: Por quê? Quem consegue explicar por que que não podia
dar mais que 35? Fala, Fe.

Professora: Hum, é isso que vocês estavam pensando? Muito legal o
que você completou da fala do Fe, Ra. Porque o Ra, o Ga e o Fe, eles
estão pensando que a gente já sabia o total desse problema. Qual que
era?
Professora: 35, então podia dar mais do que 35?
Fonte: Dados da pesquisa

Ga: O começo da coleção.
He: Porque 35 era quanto ficou a
coleção.

Crianças: O total.
He: O 35.
He: Eu fui contando: 1, 2, 3, 4, 5
(apontando do 19 em diante).
He: Não. Não.
He: Não, eu fui contando desde o 19.
Eu contei o 19, mas eu fui contando
1, 2, 3.
He: Do 19.
He: Porque se eles tinham 18 eu não
posso contar desde o início porque vai
dar 35.
He: Que já dava 35.

Manu: É que não podia dar mais de
35.
Crianças: Simmm.
Fe: Porque 35, então eles podiam
ganhar... se na quarta-feira eles
ganharam um tanto (pensa um
pouco)... eles iam, mais do que esse
tanto, podia dar mais do que 35.
Ra: Ele está dizendo que eles não
poderiam ganhar mais do que 35.
Ga: Porque 35 já é o total.
Ga: 35.

Crianças: Não.

A estratégia de He foi escolhida porque ainda não se havia discutido a busca pelo
complemento na atividade 2, cuja ideia envolvida era a mesma desta situação-problema
(encontrar a transformação).
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Importante mencionar a utilização dos termos modais “não posso”, utilizado por He
quando questionada pela professora sobre começar a contar a partir do 18; e “não podia”,
utilizado por Manu:
He: Porque, se eles tinham 18, eu não posso contar desde o início porque vai dar 35.
...
Manu: É que não podia dar mais de 35.
A utilização desses termos modais dá força ao argumento de He. Assim como a
afirmação de Ra:
Ra: Ele está dizendo que eles não poderiam ganhar mais do que 35.
Figura 6.8 – Construção coletiva do argumento

R: não pode dar mais que 35
D: problema de
enunciado –
transformação positiva
com incógnita na
transformação

Q: 35 já é o
resultado

C: 17

W: contagem pela busca do complemento (18 para
chegar ao 35)

B: porque, se eles tinham 18, eu não posso contar
desde o início porque vai dar 35 (regularidades do
SND e propriedades da adição).

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A análise da Figura 6.8, mostra que a discussão levou à elucidação de que o apoio
(B): somar as duas parcelas (primeira medida e transformação) resultaria em 35, que já é o
resultado advindo dos dados da situação-problema. Tanto He quanto outros estudantes
demonstram compreender que 18 e 17 compõem o 35. E o termo modal “não pode” deu força
ao argumento fazendo com que se refutasse (R), a partir do qualificador (Q: 35 já é o
resultado), a possibilidade de o resultado ser maior. Ocorre que os estudantes estão
trabalhando com a ideia de que qualquer estratégia a ser utilizada (pela busca do
complemento, como é caso, ou pela diferença, como veremos no próximo exemplo) precisa
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garantir que o resultado não ultrapasse 35 e isso envolve se apoiar nas regularidades do SND
e nas propriedades da adição (B).
He foi capaz de recuperar, por meio do registro escrito, o procedimento que
empregou na resolução para construir seu argumento. A estudante deixou evidente que
entende a ideia de transformação envolvida no problema e mostra um avanço em relação à
atividade 2 porque, imediatamente, afirma que tem de dar 35 e que a coleção foi iniciada com
18. De forma assertiva, ela já iniciou o procedimento sabendo que seu objetivo era encontrar a
incógnita que estava na transformação.
Mais uma vez, ressaltamos a importância didática das etapas anteriores que
asseguraram que as dialéticas de ação, formulação e validação fossem colocadas em jogo e
valorizassem a etapa coletiva que continua, de forma imbricada às demais, provocando novas
reflexões, formulações e validações.
Entendemos que a professora, intencionalmente, fez intervenções que visavam tanto
a auxiliar os estudantes na interpretação do problema quanto na construção de procedimentos
que apoiassem a elaboração de estratégias próprias. Por esse motivo, ela chamou a atenção
para marcas utilizadas (circular números, inserir marcadores). A escolha da atividade da dupla
Do e Luc, resolução pelo procedimento da diferença, segundo Vergnaud (2014), obriga o
estudante a raciocinar, de pronto, sobre a transformação, nas relações que a unem ao estado
final e ao inicial, e a calcular diretamente a subtração. É um procedimento que supõe um
cálculo relacional mais elaborado que o procedimento de complemento.
Diferentemente de He, Do não teve tanta facilidade para utilizar seu registro escrito e
formular seu argumento. Luc contribuiu porque os dois utilizaram a mesma estratégia e
tinham conversado na ocasião em que resolveram nos grupos. O Quadro 6.18 apresenta a
continuidade da instância de discussão coletiva a partir da resolução dessa dupla.
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Quadro 6.18 – Análise da atividade 3 – instância coletiva de discussão orquestrada pela professora,
resolução de Do e Luc
Argumentações
Do: Eu pensei assim. Tinha o 35.
Eu fiz pauzinhos e eu contei de trás pra frente e deu 17.
Professora: Então a Do está dizendo que tem uma
diferença de He, ela contou pra frente ou pra trás?
Crianças: Pra frente.
Professora: Pra frente. A Do está dizendo que ela não
contou pra frente, que ela contou pra trás. E esse 35
(apontando para o número circulado, antes dos
pauzinhos), o que é esse 35 aqui, Do? O que significa, no
problema, o 35?
(silêncio de Do)
Quem ajuda? O que era o 35 no problema? Fala, Pi.

Análise estrutural das argumentações
Resolução de Do projetada na lousa e
argumentação de Do e Luc
O 1º ANO INICIOU SUA COLEÇÃO COM 18
GIBIS NA SEGUNDA-FEIRA. NA QUARTAFEIRA, CHEGARAM MAIS ALGUNS. JÁ NA
SEXTA-FEIRA, HAVIA 35. QUANTOS GIBIS
CHEGARAM NA QUARTA-FEIRA?

Pi: Porque estava escrito.
Professora: Estava escrito, mas o que era esse 35?
Fe: O total.
Professora: O total de?
Crianças: Gibis.
Professora: De gibis. O total de gibis que eles tinham. Foi
isso que você fez, Do? E esses pauzinhos, por que você
colocou pauzinhos, Do?
Do: porque deu 17.
Professora: 17, por que você colocou esses pauzinhos
(apontando para os pauzinhos do registro), essa
quantidade?
(Do fica pensando sem responder)
Luc: Não é melhor você contar?
Professora: Quer que a gente ajude você a contar?
(Crianças contam em voz alta enquanto a professora
aponta para os pauzinhos): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Professora: A Do fez 18 pauzinhos, mas por que você fez
18 pauzinhos? Que informação era essa do problema, Do?
(aluna fica em silêncio). Quem que ajuda?

D: problema de
enunciado –
transformação positiva
com incógnita na
transformação

C: 17

W: diferença (35 menos 18)

Luc: 18 é o que eles tinham antes, tirou do 35.
Professora: Então, a Do e o Luc, eles pensaram 35, que
era no total, menos os 18 gibis que eles tinham antes.
(vai apontando o registro)
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

A passagem dos dados D à conclusão C se deu mediante a autorização da garantia
W, que é resultante da diferença entre o total de gibis, 35, terceiro termo, e a quantidade de
gibis que o 1º ano já tinha, 18, primeiro termo.

211

O argumento utilizado por Do foi “contar para trás, ou descontar” do 35 (que ela já
sabia que era o resultado), até chegar ao 18, que era a primeira medida, a quantidade de gibis
que o 1º ano já tinha. A estudante vai registrando até chegar ao 18 e, depois, para saber qual a
transformação que faltava, registra os números de forma decrescente acima de cada pauzinho
(34, 33, 32, 31... 17). Encontra o resultado: 17.
A argumentação de Do e Luc pode ser caracterizada como indutiva por recorrência
porque as propriedades do SND são utilizadas para fazer a contagem pela diferença,
prioritariamente, neste caso, a ordem decrescente do SND. Sabe-se que quando “desconta”,
diminui-se um a um e os números decrescem.
Quadro 6.19 – Análise da atividade 3 – instância coletiva de discussão orquestrada pela professora,
resolução de Do e Luc (continuação)
Professora: Quando a gente faz essa conta que a Do e o Luc pensaram
de fazer: o 35 que eles tinham no total, menos o que eles tinham antes,
o que eu descubro do resultado?
Professora: Mas o que você descobre? O que vai sobrar, se eu peguei
o total e eu tirei o que eles tinham antes, o que vai sobrar?
Professora: Então a Manu está dizendo aqui que ela acha que vai
sobrar o que eles ganharam, vocês concordam?
Professora: E Do e Luc, por que vocês colocaram esses
“numerozinhos” aqui em cima dos pauzinhos?
Professora: Para não perder a conta? Isso é muito bacana, não é?
Porque é difícil quando a gente vai contar de trás pra frente... pode
perder a conta. Vamos contar aqui pra ver? 34
(apontando para o primeiro pauzinho, depois do círculo com o 35)
Professora: Do jeito da Do e do Luc deu 17, igual ao da He. Tudo
bem?
Professora: Números. O que mais? Essa é uma diferença, não é? E o
que mais? A He começou do 35?
Professora: Ela começou de que número?
Professora: E o que ela fez com o 18? Ela pôs o 18... Fala, Ma?

Professora: Deu 17. Então a He foi do 18 até chegar no 35. E a Do e o
Luc? Eles começaram de onde?
Professora: Do 35 até chegar aonde? Contaram de trás pra frente,
quantos pauzinhos? Quantos pauzinhos eles ficaram?
Professora: Pauzinhos, isso mesmo. Tudo bem com esse jeito? Sim?

Ra: Que eles foram de trás pra frente.
Manu: O que eles ganharam.
Crianças: Sim.
Do: Pra não esquecer qual é.
Crianças juntas: 34, 33, 32, 31, 30,
29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20,
19, 18, 17
Ken: igual, mas ela não usou
pauzinhos, usou os números.
Crianças: Não.
Ma: Ela começou do 18.
Ma: Ela pôs o 18, 19. Ela foi indo até
chegar no 35 e ela ficou sabendo que
deu 17. Que era o que precisava
descobrir.
Crianças: Do 35.
Crianças: 18.

Fonte: Dados da pesquisa.

Esta análise corrobora o postulado de Vergnaud (2014) sobre o cálculo relacional
mais elaborado que o procedimento pela diferença carrega. O papel da professora na busca
por integrar mais os estudantes e ampliar as reflexões fica muito evidente. Foi o segundo
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registro de Do utilizando a mesma estratégia, mas, ainda assim, não foi muito simples para a
estudante argumentar sobre sua resolução.
Um ponto interessante desse processo é observarmos o progresso do grupo na análise
dos procedimentos utilizados por Do e Luc. Fica evidente que mais estudantes entendem “que
eles foram para trás”, além daqueles que utilizaram essa estratégia, e a professora vai
conduzindo a conversa para tornar isso claro, já que é um tipo de cálculo mais elaborado. Por
sua vez, Ma colabora para esclarecer o procedimento utilizado por He, pois foi em
consonância com o que ele próprio utilizou. Ma também demonstra avanço porque dá uma
explicação que tem relação com o seu próprio processo de resolução e, como comentamos
anteriormente, demonstra segurança para expor suas ideias. A análise das comunicações de
ideias acerca da discussão sobre o terceiro registro – o registro de Ra, Figura 6.9 – valida o
progresso que identificamos em Ma, como poderemos verificar pela transcrição da
comunicação de ideias.
A escolha pelo registro de Ra, apresentado para fechar a discussão coletiva sobre a
atividade 3, tinha o objetivo de ampliar a reflexão sobre as estratégias de resolução. Ra
também fez pela busca do complemento, mas se utilizou do cálculo mental, diferentemente de
He (e Ma).
Figura 6.9 – Resolução pelo procedimento do complemento utilizando cálculo mental – estudante Ra

Fonte: Protocolo de resolução da atividade 3 – estudante Ra.

Como pode ser observado no Quadro 6.20, Ra não teve tanta facilidade para se
lembrar de como resolveu e seu argumento gerou uma nova conversa em que Ma pôde
evidenciar sua compreensão sobre a ideia envolvida no problema.
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Quadro 6.20 – Instância coletiva de discussão – explicação do estudante Ra

Professora: Você está falando, Ra, deixa eu ver se
entendi, que você pegou esse 10 aqui do 18? Mas o 18 está
aqui, olha (apontando para o registro de Ra), você não
tirou o 10 do 18. Você pegou o 18 e fez mais 10. Por que
você fez mais 10? De onde você tirou esse 10?
Professora: 1 do 18?
Professora: Olha o que o Ken está falando. Você pegou o
18, mas você pegou outro 10 (apontando para o registro
do Ra). Ele está falando que você não pegou o 10 do 18,
não é?
Professora: Da sua cabeça? Então vamos tentar ver se os
amigos ajudam você a lembrar do jeito que você fez?
Quem olha para o jeito do Ra e consegue imaginar o que
ele estava pensando naquele dia, que ele não está
conseguindo lembrar muito bem, não é, Ra? Por que ele
fez 18 + 10? Pensa no jeito que a gente já viu que os outros
amigos fizeram. Vê se é parecido ou se é diferente. Por
que será que o Ra pensou 18 mais 10? E de onde o Ra
tirou o 10?
(Ma levanta a mão)
Fala, Ma.
Professora: Ah, olha o que o Ma falou. Vejam se vocês
concordam. O Ma disse que, na verdade, o Ra estava
tentando chegar até que número?
Professora: 35. Do mesmo jeito que a He pensou, não é,
Ra? Só que, ao invés de usar os números de 1 em 1, o que
o Ra pensou?

Ra: Eu peguei o 1 do 18 pra transformar em 10.
Eu fiz 18 mais 10, que deu 28. Eu precisava de
7 pauzinhos pra chegar no... (fica pensativo
olhando para o seu registro projetado). Aí eu
fiz 10 mais 7, deu 17.
Ra: 1 do 18.

Ken: Então você fez 18 sem tirar o 10, pegou
outro 10, não pode ser o do 18.
Ra: Ah, eu peguei da minha cabeça.

Ma: Ele colocou 18 mais 10 porque deu 28 e
ele colocou 7 pauzinhos para dar 35. É que ele
tinha que chegar no 35 e ele já começou do 18,
que eram os gibis que o 1º ano já tinha.

Crianças: 35.
He: Ele pensou bastante! Com contas.

Fonte: Dados da pesquisa.

A colaboração de Ma possibilitou a convergência para uma argumentação em
consonância com as garantias (W) apresentadas por He, na resolução pela busca do
complemento, apoiadas (B) pelas regularidades do SND e pelas propriedades da adição.
Não houve faltas nos dois dias dedicados à atividade 3. Dos 15 estudantes, 14
acertaram o problema. Porém, três dessas resoluções têm registros difíceis de serem
interpretados, apesar de indicarem 17 como resposta. Um estudante registrou 18 como
resposta, mas seu registro é bem organizado e a estratégia utilizada foi a diferença. Ele errou
apenas na contagem (contar para trás ou descontar), porque as quantidades (35 e 18
pauzinhos, pela representação icônica) estavam registradas corretamente.
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6.3.4

Análise da atividade 4
A professora apresentou a atividade em roda, assim como fez nas atividades

anteriores. Ressaltou que havia algo diferente na resolução desse problema, do tipo que o
grupo nunca havia feito. Nosso objetivo era fomentar novas argumentações, por esse motivo,
apresentamos quatro possibilidades de respostas para as atividades e solicitamos que, além de
indicarem a resposta correta resolvendo o problema, também argumentassem sobre a não
validade dos resultados descartados.
É importante registrar que realmente não há, para esse grupo, dificuldade em aceitar
a responsabilidade sobre o problema. As dúvidas que surgiram estavam relacionadas ao
entendimento dos passos da atividade, mas não houve recusa para enfrentá-la, mesmo sendo
uma atividade nova. A autonomia dos estudantes é estimulada pela devolução – característica
de situações didáticas como as que fazem parte da sequência didática desenvolvida. O Quadro
6.21 exemplifica essa situação.

Quadro 6.21 – Apresentação da atividade 4 aos estudantes feita pela professora
Professora: Prestem bastante atenção, que é uma atividade um pouquinho
diferente do que a gente está acostumado. Eu vou falar bem baixinho,
então prestem bem atenção. Tem um problema de matemática, este aqui, ó:
(Lê o problema)
Agora a coleção de gibis do 1º ano está diferente. Eles tinham 35 na última
contagem e chegaram mais alguns gibis na última terça-feira. Na nova
contagem, eles têm 55. Quantos gibis chegaram na terça-feira? Então, eles
tinham 35, chegaram alguns gibis e eles ficaram com 55.
Professora: É, alguns.
Qual é a pergunta do problema? O que esse problema quer saber?
Fala, Ga.
Professora: Chegaram. Quantos gibis chegaram na terça-feira? Só que
aqui é diferente, ó. Antes de vocês resolverem, está escrito assim: Qual
desses cálculos você acredita que serve para resolver esse problema? Estão
vendo? (mostrando a folha da atividade para as crianças sentadas em
roda). Tem várias opções. Eu vou falar quais são, tá bom?
(alerta...) Não precisam falar. Pensem na cabeça.
35 mais 55; 55 menos 35; 35 mais 20 ou 90 menos 55. Vocês vão grifar a
que vocês acham que resolve o problema e responder aqui no espaço de
baixo. Fazer a conta.
Dúvidas?
Professora: Pode fazer pauzinho, mas, antes de fazer, precisa decidir qual
das contas resolve. Mas daí... eu entendi a sua pergunta. Se, na hora de
resolver, precisa usar a conta? Não precisa, pode usar pauzinho.
Professora: Não. Vamos tentar pensar na conta primeiro, está bom?
Fala (olhando para Manu)
Professora: Pode.
Professora: É assim, você vai pensar nesse problema e vai pensar assim:
Qual dessas contas aqui será que eu posso usar para resolver esse
problema? Se não conseguir pensar que conta que eu posso usar, pensa que
conta não dá pra ser.

Cla: Alguns?

Ga: Quantos gibis eles
ganharam?
Cla: Mas se fizer pauzinho e
descobrir o número?

Cla: E se você não sabe que
conta é. Aí você resolve e
descobre o número. Pode?
Manu: Pode ser duas respostas?
Pi: É que eu não entendi muito
bem!
Pi: Eu não entendi onde é para
colocar a resposta.
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Professora: Ah, você vai grifar qual o quadradinho que você acha que tem
a conta que resolve o problema.
Professora: Ah, tá aqui. A conta e a resposta aqui (apontando para o
espaço na folha da atividade).
Eu vou ler o problema de novo. Vamos fazer assim? Vamos para o lugar,
coloca o nome e a data. Eu leio o problema. Primeiro a gente vai resolver
sozinho, depois em dupla e depois no grupo.
Fonte: Dados da pesquisa.

Pi: Não a resposta.

O Quadro 6.22 apresenta as comunicações de ideias do Grupo 1, nas duplas e no
quarteto, acerca da atividade 4. Facilmente, os estudantes entenderam a ideia envolvida no
problema e não foi difícil encontrarem o resultado correto.
Quadro 6.22 – Análise da atividade 4 – comunicações de ideias do Grupo 1
Argumentações
Ma: É pra circular?
Pesquisadora: Pode circular, pode pintar. Só que
primeiro tem que pensar.
(rapidamente, os 4 estudantes escolhem a resposta
correta)
Pesquisadora: Todo mundo achou o mesmo?
Agora tem de resolver.
He: 35. Eles tinham 35. Aí 3... mais, 3 mais 2 dá 5.
Já que eles tinham 35, vai ser 55.
Ma: Eu não estou entendendo (e dá uma espiada na
folha da He)
Pesquisadora: Depois que vocês terminarem, vocês
conversam, tá?
Fe: A gente acabou.
Pesquisadora: Tá, mas eu quero que vocês
conversem para eu ver o que vocês pensaram. Vai,
Fe, por que você escolheu esse?
(nesse momento já estavam os quatro participando
da conversa e não apenas Fe e Ken)
Fe: Porque 2 mais 3 dá 5. Mas não é 2 mais 3. É 30
mais um tanto. E a gente acha que é 20.
Pesquisadora: Por que você achou que era 20 esse
um tanto?
Fe: Porque 3 mais 2 já dá 5. Então, 30 mais 20 dá
50.
Pesquisadora: Ah, entendi. Muito bem. E você,
como você pensou, Ken?
Ken: Eu pensei a mesma coisa que o Fe.
Pesquisadora: Como você fez pra achar o 20?
Ken: 20? Eu não sei.
Ma: Posso explicar?
Pesquisadora: Explica.

Análise estrutural das argumentações
Resolução de He e argumentação para o primeiro
resultado encontrado em dois momentos de fala
AGORA A COLEÇÃO DE GIBIS DO 1º ANO JÁ ESTÁ
DIFERENTE. ELES TINHAM 35 NA ÚLTIMA CONTAGEM E
CHEGARAM MAIS ALGUNS GIBIS NA TERÇA-FEIRA. NA
NOVA CONTAGEM, ELES TÊM 55. QUANTOS GIBIS
CHEGARAM NA TERÇA-FEIRA?
QUAL DESSES CÁLCULOS VOCÊ ACREDITA QUE SERVE
PARA RESOLVER ESSE PROBLEMA?

35 + 55

55 - 35

35 + 20

90 - 55

RESOLVA COM O CÁLCULO QUE VOCÊ ESCOLHEU E
JUSTIFIQUE PARA O SEU COLEGA PORQUE HÁ CÁLCULOS
QUE NÃO SERVEM. DEPOIS DISCUTAM NO GRUPO.
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Ma: Porque 3 mais 2 é igual a 5. E colocar mais
dois zeros, é 30 e 20, que forma 50 (mostrando na
sua própria folha o registro). Depois faltou o 5. E
daí eu fiz 50 mais 5, que dá 55.
Pesquisadora: E você, He?
He: É, não podia ser das contas aqui que a gente
pensou, não podia ser esse, nem esse e nem esse
(indicando as três outras possibilidades propostas)
porque a gente já sabia que o resultado seria 55. A
gente descobriu o quanto era que faltava para...
Quanto eles ganharam era 20 gibis; o que eles
ganharam. Eu vou pegar essa borracha para apagar
essa resposta daqui.
(e apaga o 55 que havia escrito como resposta)

D: problema de
enunciado –
transformação
positiva com
incógnita na
transformação
com quatro
possibilidades de
resultados, sendo
dois corretos e
dois não.

R: não podia ser esse, nem esse e
nem esse (indicando as três outras
possibilidades propostas) porque a
gente já sabia que o resultado seria
55.

Q1: eles já
tinham 35
Q2: a gente
já sabia que
o resultado
seria 55

C: 35+20

W: contagem pela busca do complemento (35
quanto falta para chegar no 55), utilizando o
cálculo mental.

B: porque 3 mais 2 (dá) fica 5 – cálculo
mental (regularidades do SND e
propriedades da adição).

Fonte: Elaborado pela pesquisadora

Pelo esquema do Quadro 6.22, percebemos que a passagem dos dados D à conclusão
C se deu mediante a análise das quatro possibilidades de resultados apresentadas e a escolha
de uma delas (35+20), autorizada pela garantia W, que é resultante do cálculo pela busca do
complemento: parte-se da primeira medida e busca-se o complemento (o quanto falta – a
transformação) para chegar à terceira medida, que é o resultado. O tipo de cálculo utilizado
fornece como apoio (B) parte do repertório de somas que os estudantes já têm de memória.
Tanto He quanto Ma e Fe usaram os mesmos argumentos. Os estudantes demonstraram
dominar os fatos básicos da adição e fazem uso da abstração para deduzir que 3 mais 2 é
cinco, então, 30 mais 20 é 50. Podemos considerar esse argumento como indutivo por
recorrência porque está sustentado pelas regularidades do SND e pelas propriedades da
adição.
Nos dois momentos em que He toma a palavra para argumentar sobre sua primeira
resolução, ela apresenta qualificadores que dão força ao argumento:
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Q1: eles já tinham 35
Q2: a gente já sabia que o resultado seria 55
Esses qualificadores permitem refutar (R) as demais possibilidades de respostas.
Sabemos que apenas dois resultados seriam incorretos e, portanto, deveriam ser refutados,
assim, a continuidade das intervenções da pesquisadora seguiu na direção de tornar isso
observável para o grupo, como veremos no Quadro 6.23.
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Quadro 6.23 – Análise da atividade 4 – comunicações de ideias do Grupo 1 (continuação)
Argumentações
Pesquisadora: E como você descobriu o 20?

Análise estrutural da continuidade da
argumentação
Refutação das demais possibilidades

He: 20. É porque 3 mais 2 fica 5.
Pesquisadora: Agora vamos falar os quatro. Quer ver,
eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ó, vocês são
muito inteligentes, então eu quero fazer outra pergunta.
Porque todo mundo escolheu o mesmo (35 + 20). Mas
tem mais um jeito aqui que tá certo. Tem mais um que
dá pra resolver. Qual desses também dá pra resolver?

R: não pode ser (90-55), descarta
riscando 35+55, sem falar.
E os outros “não pode ser porque
tem dois números e já com o 55 vai
dar muito mais".

He: 90 menos 55.
Pesquisadora: Por quê?
He: Não. Não pode ser (analisando a alternativa)
Pesquisadora: Tem mais um aí que também é possível.
Quando for impossível, faz um X.
He: Eu já sei (e descarta 90-55 e 35+55)
Pesquisadora: Fala. E por que esse (55-35) pode ser?
He: Porque a gente fez mais 20. E se você tirar o 55, vai
ficar o 35 e vai ficar com o 20 também.
Pesquisadora: Muito bem. Então tenta fazer aqui, do
ladinho, desse outro jeito. E você, Fe, o que você acha
que pode ser? E você, Ken? E você, Ma?

D: problema de
enunciado –
transformação
positiva com
incógnita na
transformação –
com uma
possibilidade de
resolução já
identificada como
correta, restando
três possibilidades
de resultados para
análise (um
possível e dois não)

Q: “porque
a gente fez
mais 20. E
se você tirar
o 55, vai
ficar o 35 e
vai ficar o
20
também”.

C: 55–35

Ken: Também.
Pesquisadora: Mas por que você acha que pode ser. Me
explica, por que pode ser esse daí?

W: diferença, utilizando o cálculo mental

Fe: Ah, não sei.
Pesquisadora: Você sabe, Ken? Você só sabe que dá,
mas não sabe explicar por quê?
(Ken sinaliza que “sim” com a cabeça)
Ma: Eu acho que também dá esse, mas não sei explicar
muito bem, assim.
Pesquisadora: É? Tenta resolver, aí, quem sabe, você
consegue explicar.
Ma: Eu acho que não consigo.
Pesquisadora: Então a He vai te explicar. A He vai
explicar para vocês três. De novo, né, He, para ver se
vocês três concordam. Vai, He. Bem devagar. Você está
olhando, Fe, pra ela?
He: É porque não deu 55? Então, se deu 55, se você
botar menos, se você tirar o 55, vai ficar o 20. Porque o
55 veio do 20. Porque a gente fez 20, a gente fez 35
mais 20. O outro é só 30 mais 20 que deu 50 e a gente
botou um 5. Mas isso é uma dica muito boa pra fazer. E
os outros não pode ser porque tem dois números e já
com o 55 vai dar muito mais.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

B1: “porque o 55 veio do 20. Porque a gente fez 20,
a gente fez 35 mais 20”.
B2: “O outro é só 30 mais 20, que deu 50 e a gente
botou um 5”.
(Regularidades do SND e propriedades da adição).
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No argumento em que as outras possibilidades de resolução são refutadas (Quadro
6.23), a passagem dos dados D à conclusão C se deu mediante a análise das três
possibilidades restantes de resultados apresentadas, em conjunto com o resultado já escolhido
como primeira possibilidade (35+20). Essa escolha foi autorizada pela garantia W que é
resultante do cálculo mental pela diferença. O tipo de cálculo utilizado fornece como apoios
(B1 e B2) e Q a resolução pela busca do complemento do primeiro resultado encontrado. Esse
argumento também é considerado como indutivo por recorrência porque é sustentado pelas
regularidades do SND e pelas propriedades da adição.
É importante mencionar que as comunicações inicias de Fe e Ma também são
consideradas como argumentos e podem ser analisadas pelo modelo de Toulmin
(simplificado: D – W – C), conforme suas resoluções apresentadas na Figura 6.10.
Figura 6.10 – Registros da atividade 4 de Ma e Fe

Fonte: Protocolo de resolução da atividade 4 pelos estudantes Ma e Fe.

Ainda que os estudantes não tenham seguido, na íntegra, a ordem de discussão que
esperávamos, as interações proporcionaram que os quatro membros refletissem tanto sobre os
procedimentos de resolução solicitados quanto sobre as próprias resoluções. Não foi simples
para o grupo discutir sobre os resultados que “não poderiam ser utilizados”, como a situaçãoproblema pedia. E o fato de He ser mais destemida e tomar a frente em algumas situações
levava os demais membros do grupo a aceitarem seus argumentos quando eram convencidos.
Já vimos nas situações anteriores que Ken, por exemplo, questionava-a quando não
concordava. Ou seja, o fato de não se manifestarem sempre, em nossa visão, não significa que
não estavam refletindo sobre a proposta porque, nos momentos coletivos, eles pediam a
palavra e argumentavam convincentemente, corroborando nossa hipótese sobre a importância
dessas diferentes instâncias. Poderemos comprovar esse posicionamento na análise da
instância coletiva, quando Fe apresentar seus argumentos.
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Outro ponto que notamos é que o cálculo solicitado foi fácil demais para o grupo
(35+20). A certeza de que seria o resultado correto fez com que não se dedicassem a encontrar
outras possibilidades sem que a pesquisadora interviesse.
Mas essa convicção pelo resultado 35+20 = 55 e a justificativa de que é porque 3+2
= 5 é fruto de uma compreensão maior sobre SND. Lerner, Sadovsky e Wolman (1996)
afirmam que, quando decompõem, por exemplo, trinta (como significado) em “dezes”, é
suficiente saber que trinta inclui três “dezes”. Porém, para afirmarem que ‘se 3 mais 2 é cinco,
então, 30 mais 20 é cinquenta’, é necessário que tenham entendido, além disso, algo
fundamental em relação aos significantes numéricos: o 3, de trinta, representa três ‘dezes’ e o
5, de cinquenta, representa cinco ‘dezes’. E esses “procedimentos indicam que as crianças
fizeram uma generalização válida em nosso sistema de numeração” (LERNER; SADOVSKY;
WOLMAN, 1996, p. 141).
Outros argumentos, de estudantes de outros grupos, que se utilizam de garantias (W)
e apoios (B) semelhantes aos utilizados pelos membros do Grupo 1, legitimam o tipo de
argumento como indutivo por recorrência, pois se utilizam das propriedades do SND.
Vejamos o exemplo de uma dupla do Grupo 2:
Manu: ... Agora o 35 menos 20.
Ga: Mais 20.
Manu: É, mais 20 é o que dá porque, se a gente fazer 35. 30, esquece o 5. Aí a
gente vai pôr mais 20. A gente já sabe a tabela do 10. Então a gente faz 30, aí 40, aí
50. Mas se a gente pôr o 5, vai ficar 55. Aí vai dar o resultado que a gente quer.
Ponto.

A análise da instância coletiva de discussão, organizada pela professora, focaliza a
essência da proposta da situação-problema: explicar o porquê alguns resultados não serviriam
para a resolução. Essa decisão tem relação com os objetivos propostos para a atividade.
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Quadro 6.24 – Instância coletiva de discussão – atividade 4
Professora: (lendo o problema, tendo as quatro
possibilidades de resolução escritas na lousa) ... Quantos
gibis chegaram na terça-feira? Quem já olhou aqui, ó, tinha
quatro jeitos para escolher que jeito que podia resolver o
problema. Quem já olhou aqui, já sabe que não pode ser e
queria falar por quê?
(Crianças levantam a mão)
Professora: Fala, Fe.
(Fe se levanta, vai à lousa)
Professora: O Fe tá achando que 90 – 55 não pode ser uma
conta que resolve esse problema. Por que, Fe? Espera só um
pouquinho, Fe, porque tem criança que não está organizada.
Vou esperar um pouquinho, tá, Fe?
Professora: Maior, por que, Fe?
Professora: Mas por que, o que tem de esquisito nesse
número que você viu, Fe, que você acha que não pode ser?

Professora: Tá bom! Qual outro, pessoal? Quem quer
explicar?
Professora: Como assim? Explica melhor.
Professora: Como assim, que resultado? Que número você
está pensando, Lu?
Professora: Quanto que tinha dado, ali, Lu?
Professora: Vocês concordam com a Lu? Pode sentar, Lu.
Professora: A Lu disse, então, que não pode 35 mais 55
porque a gente já sabia o total que era quantos gibis eles
tinham depois de ganharem. Quantos que eram?
Professora: Então pode dar mais que 55?
Professora: Pode ser 55 mais 35?
Fonte: Dados da pesquisa.

Fe: Esse aqui (aponta para 90 – 55)

Fe: Porque ia dar um número maior.

Fe: O que eles ganharam
e descobrir o número?
He: Não.
Fe: Por causa do 90.
Porque é, 90 – 55 ia dar um número menor
que o resultado. Que o resultado, no caso, é
55. Mas, é maior do que o 20 que precisava.
Porque ia dar 35.
Lu: Essa aqui (apontando para 35+55), o
resultado da conta ia dar mais do que o
resultado da conta.
Lu: Porque se fosse 35 + 55 ia dar mais do
que o resultado da conta.
Lu: Que deu, que deu na conta de gibis que
eles tinham.
Lu: 55.
Crianças juntas: Sim.
Crianças juntas: 55.
Crianças juntas: Não
Crianças juntas: Não.

Os argumentos utilizados por Fe e Lu, validados pelos demais estudantes, contém os
qualificadores (Q) que sustentam as refutações (R) apresentadas para os resultados não
válidos, como pode ser observado no Quadro 6.24: ‘Por causa do 90. Porque é, 90 – 55 ia
dar um número menor que o resultado. Que o resultado, no caso é 55. Mas, é maior do que o
20 que precisava. Porque ia dar 35’; ‘Porque se fosse 35 + 55 ia dar mais do que o resultado
da conta’. Eles dão força aos argumentos utilizados para os resultados possíveis.
Na sequência do momento coletivo de discussão, a professora centralizou as
reflexões nas possibilidades corretas de resolução (35 + 20 e 55 – 35). Foi unanime
responderem que 35 + 20 é possível e alguns argumentos apresentados são bastante próximos
aos já apresentados na análise do Grupo 1.

222

Ra, por exemplo, se utiliza do procedimento pela busca pelo complemento a partir da
utilização do cálculo mental: ‘Porque 35 mais 10 dá 45, aí mais 10 dá 55’. E Manu apresenta
seu procedimento de resolução pela diferença (para a resolução de 55 – 35) e, depois, quando
a professora coloca em discussão a comparação entre os dois procedimentos, argumenta que
os dois resultados são possíveis porque a transformação que se buscava era 20: ‘20 é a
resposta. Os gibis que chegaram na terça. Porque eles contaram na segunda e contaram na
quarta. E chegou 20 porque o resultado foi 20. Porque ser for 50 menos 30 vai dar 20
(apontando na lousa para esse registro) e 55 menos 35, também’.
Dos 15 estudantes, 7 registraram que os dois resultados eram possíveis, todos eles
resolveram 35 + 20 e, ainda, três deles também resolveram 55 – 35; 7 registraram que 35 + 20
era possível e resolveram corretamente dessa única maneira e 1 marcou uma terceira
possibilidade (90 – 55), registrou essa sentença e chegou ao resultado 85.
O investimento nessa etapa da situação didática, a instância coletiva de discussão,
não é simples. Como vimos nessa atividade 4, e nas anteriores também, requer clareza por
parte da professora nas propostas que coloca em jogo para discussão. Manter a concentração
não perdendo a essência do que se quer discutir faz parte da difícil tarefa de orquestrar a
discussão. Vimos que a professora procura considerar sempre o que os estudantes apresentam,
repete as falas ou explicações procurando “amplificá-las” para que tenham maior alcance e
possam ser compreendidas por outros estudantes. E o resultado é que a escuta que a
professora precisa ter nessas situações, e que demonstra nessas atividades, reflete-se, também,
na escuta que os próprios estudantes têm entre si. O clima de respeito, ordem e de colaboração
é bastante evidente em todas as instâncias, mas nessa coletiva, por ser muito desafiadora, se
sobressai.
Nesse sentido, coadunamos a reflexão de Boavida (2005) sobre o desenvolvimento
da compreensão da argumentação pelos estudantes, entendendo que, desde a entrada no
Ensino Fundamental, essas situações já devem ser realizadas. Os estudantes já são capazes de
explicar desde os anos iniciais, desde que certas condições tenham sido asseguradas e esse
início na vida escolar pode auxiliar o desenvolvimento futuro:
Analisando o desenvolvimento da compreensão da argumentação matemática por
alunos do ensino elementar, Yackel e Cobb (1994) referem que, no âmago das atuais
iniciativas de renovação curricular em Matemática, se espera que os alunos
encontrem sentido nas ideias e procedimentos matemáticos, que expliquem a outros
o seu pensamento e métodos de resolução e que indiquem as razões que lhes estão
subjacentes, de modo a que os outros os compreendam. Neste sentido, “os
argumentos que apresentam são como provas que explicam” (p. 2). Subjacente à
noção de prova que explica, uma das atuais recomendações para o ensino da prova
matemática (Hanna, 1996, 2000; Hanna & Niels Jahnke, 1996), está, na perspectiva
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de Yackel e Cobb, a ideia de que há algo a ser explicado — conceitos matemáticos a
ser clarificados, relacionados com outros conceitos, etc. — e, simultaneamente, que
há um auditório a quem a explicação se destina. (BOAVIDA, 2005, p. 79)

A ideia de auditório se consolida, na sequência didática que estamos analisando, nas
instâncias menores, duplas e grupos, bem como na coletiva.
Na próxima seção, analisaremos a atividade 5 do nosso experimento.
6.3.5

Análise da atividade 5
Nesta proposta, o objetivo era analisar a construção e o desenvolvimento dos

argumentos dos estudantes a partir de uma nova variável didática relacionada às classes de
problemas: transformação negativa com a incógnita no estado inicial.
Vergnaud (2014) afirma que a classe de problemas na qual esse da atividade 5 se
encontra é ainda mais difícil que os problemas da classe a qual pertenciam os problemas das
atividades 2, 3 e 4. E muito mais difíceis que o da classe da atividade 1, mesmo que
tivéssemos utilizado números muito menores. Isso porque o cálculo relacional que implica a
solução de problemas dessa classe é ainda mais complexo. O autor esclarece que “a solução
canônica implica a inversão da transformação direta e o cálculo do estado inicial pela
aplicação ao estado final dessa transformação inversa: se b faz passar de a para c, então – b
faz passar de c para a, e é preciso aplicar – b a c para encontrar a” (VERGNAUD, 2014, p.
211).
O que concluímos, a partir da aplicação e da análise das resoluções e comunicação de
ideias ocorridas nessa proposta de atividade, é que os estudantes, sim, construíram
argumentos fundamentados e conseguiram resolver a atividade. Todos os 15 estudantes
resolveram a atividade chegando ao resultado correto. Entretanto, a ideia de transformação
envolvida no problema é realmente complexa para explicar. Não foram todos os estudantes
que conseguiram explicitar claramente a inversão da transformação direta e o cálculo do
estado inicial pela aplicação ao estado final da transformação inversa, mesmo que todos eles
tenham se utilizado dessa solução canônica. As estratégias utilizadas foram diferentes e
subsidiaram as explicações. Ou seja, em alguns casos, os argumentos eram pautados
explicitamente pela estratégia de resolução e nem sempre pela ideia envolvida nessa classe de
problemas, que ficava implícita. A análise apresentada no Quadro 6.25 explicita nossa
conclusão.
Importante registrar que a apresentação do problema foi realizada pela professora em
roda, da mesma maneira que nas atividades anteriores.
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Quadro 6.25 – Análise da atividade 5 – comunicações de ideias do Grupo 1
Argumentações
Ma: Prô, não entendi.
Professora: Eles tinham, ó, uma caixa
cheia. Aí eles doaram 15 e sobraram
35.
Ma: É 35 mais 15?
Professora: Olha o que o problema
quer saber. Eles tinham uma caixa
cheia, doaram 15. Depois que eles
doaram, sobraram 35. Quanto que eles
tinham, antes?

Análise estrutural das argumentações
Resolução de He e argumentação para sua resolução em dois
momentos de fala (o segundo momento será apresentado no
próximo quadro)
O 2º ANO VAI RENOVAR SUA COLEÇÃO DE GIBIS E DOAR
ALGUNS PARA O 1º ANO. ELES TINHAM UMA CAIXA
CHEIA, TIRARAM 15 E AINDA RESTARAM 35 NA CAIXA.
QUANTOS GIBIS ELES TINHAM ANTES DE DOAR?

Ma: Antes de doar?
Professora: Antes de doar.
Ma: 35.
Professora: 35 depois de eles doarem.
Quanto eles tinham antes de doar?
Ma: 15.
Ken: Mas eles deram 15.
Professora: hum, muito bem (se
referindo à resolução do Ken, que
tinha terminado naquele instante).
Ma: Eu não entendi.
Professora: Então pensa sobre o que
eu li e falei. Faz do jeito que você acha
que é, meu amor. Aí a gente conversa
e depois.

D: problema de
enunciado –
transformação negativa
com incógnita no estado
inicial.

Q: a
pergunta do
problema é
quanto eles
tinham
antes de
doar.

C: 50

(os três outros integrantes do grupo
estavam resolvendo individualmente)
Professora (chama a atenção da sala
toda): E aí, gente? É pra fazer sozinho
primeiro, está bem?

W: solução canônica (a inversão da transformação
direta e o cálculo do estado inicial pela aplicação ao
estado final dessa transformação inversa)

Professora (se dirigindo a He):
Acabou?
(He sinaliza que “sim” com a cabeça)
Professora: Como é que você fez?
He: Eu primeiro pensei 5 mais 5
porque 5+5 é uma conta muito fácil.
Que eu sei fazer de cabeça. Aí eu fiz
10 + 30 porque sobrou esse 30 (se
referindo ao 3 do 35) e deu 40. Então
eu juntei o 40 com o 10 aqui do 15. E
aí deu 50.
(nesse momento, Ma presta atenção na
explicação de He e inicia um registro
semelhante ao dela, partindo de 5 + 5)
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

B1: cálculo mental (repertório que se tem de
memória: fatos básicos da adição)
B2: decomposição das parcelas e soma
(regularidades do SND e propriedades da adição).
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Inferimos, a partir do esquema de Toulmin exposto, que a passagem dos dados D à
conclusão C se deu mediante a autorização da garantia W, que é resultante do cálculo pelo
procedimento canônico para essa classe de problemas, cuja incógnita se encontra no estado
inicial.
A continuidade da discussão no grupo amplia nossa análise, conforme Quadro 6.26.
Quadro 6.26 – Análise da atividade 5 – continuação das comunicações de ideias do Grupo 1
Pesquisadora: O Ma não está entendendo.
Você pode dar uma dica pra ele, He?
(He fala algo baixo com Ma)
Pesquisadora: Qual, He?

Pesquisadora: Olha, agora, vocês aqui, ó.
Eu vou fazer uma pergunta, Ken. Eu vou
fazer uma pergunta pra vocês todos e, He,
quem souber a resposta tem que me avisar.
Não pode falar antes de levantar a mão,
está bem? A pergunta é assim, ó: se aí está
escrito que eles tiraram 15, por que vocês
fizeram de mais?
Pesquisadora: E isso faz você querer
resolver de mais? Por quê?
Pesquisadora: E você, Ken?
Pesquisadora: Porque aí está falando
tiraram, não está?
Pesquisadora: E para saber quanto
tinham antes tem que fazer o quê?
Pesquisadora: O quê?
Pesquisadora: E no caso, a sua foi o quê?
5 + 5...

He: Eu dei uma dica pra ele.
He: É, se ele fizesse também, se ele fizesse 30 + 10, daria 40, aí
ele podia fazer 40 + 10.
Ma: Dá 50.
He: Mas você pode fazer também 30 + 10, que vai dar 40
(conversando com o Ma) do mesmo jeito.
Ma: É verdade.
He: Porque ainda sobrou um 10. Sobrou o 10 do 15. Aí você vai
usar o 10 do 15.
He: Que vai dar? Isso (olhando o registro do Ma). Agora é só
botar a resposta.
Ma: Deu 50.
He: Eu fiz um 5 igual ao da prô, não sei como.
Ma: Como? É um S.
He: Porque a pergunta do problema é quantos gibis eles tinham
antes de doar.

He: Para descobrir quanto eles tinham antes.
Ken: Eu não sei.
Fe: Sim, mas eles querem saber quanto eles tinham antes.
Fe: Hummm. Não sei.
He: Eu sei.
He: A gente vai vendo os números que tem tipo o 35 + 5 e vai
pensando nas respostas mais fáceis, que a gente sabe.
He: Eu comecei com 5 + 5.
Fe: Eu também.
He (continua sua explicação): que a gente já sabia que dava 10.
Aí, depois, não ficou esse 10 (se referindo ao resultado de 5+5)?
Eu usei o 30. Aí, eu fiz 10 + 30, que vai dar 40. Aí, ainda tinha
sobrado o 10 do 15. Aí, eu fiz 40 + 10, que dá 50.
A pergunta do problema é quanto eles tinham antes de doar. Aí, a
gente tem que descobrir e ir botando os números.

Fonte: Dados da pesquisa.

Quando He responde que “a pergunta do problema é quanto eles tinham antes de
doar”, He utiliza um qualificador (Q) que dá força ao seu argumento, como indicado no
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esquema do Quadro 6.25. É um caso de argumento indutivo por recorrência, pois os apoios
são oriundos dos conhecimentos sobre as regularidades do SND e pelas propriedades da
adição.
Ainda que tanto He quanto Fe tenham afirmado que a pergunta do problema indicava
o tipo de operação a ser realizada, eles não conseguiram expressar que o estado inicial tinha
de ser maior que o resultado, uma vez que a coleção diminuiu. He se aproxima quando diz “A
pergunta do problema é quanto eles tinham antes de doar. Aí a gente tem que descobrir... e ir
botando os números”, mas não conseguiu explicitar essa difícil ideia, como postulou
Vergnaud (2014) nos estudos de sua teoria.
Figura 6.11 – Resoluções de Fe e Ken – atividade 4

Fonte: Protocolos de resolução dos estudantes Fe e Ken para a atividade 4.

As resoluções por meio de estratégias diferentes (Figura 6.11), ambas pela
decomposição, evidenciam que a instância individual de resolução é importante para que
sejam colocados em jogo os conhecimentos de cada estudante. Nessa atividade, a dinâmica de
troca entre as duplas, e, depois, com o grupo todo, não aconteceu na íntegra. Em nossas
hipóteses, o fato de Ma ter se imobilizado no início e ter se apoiado em He fez com que essa
dupla não conversasse. Outro fator é que ambos chegaram ao mesmo resultado e,
possivelmente, consideraram que não precisassem conversar. Por fim, a intervenção da
pesquisadora sobre todos terem realizado o cálculo por meio da adição também levou a
atenção para todos os membros do grupo e não deu oportunidade a eles de conversarem sobre
seus cálculos.
Como já mencionamos, a ideia de transformação envolvida no problema é complexa
para ser explicada e mesmo que He e Fe tenham conseguido explicitar como resolveram, o
argumento foi pautado mais pela operação utilizada do que pela ideia envolvida no problema.
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O mesmo ocorreu com outros estudantes de outros grupos. Assim, na instância de
discussão coletiva, a professora priorizou discutir a ideia envolvida, antes de convidar os
estudantes a resolverem o problema, uma vez que também observamos que a realização desse
cálculo foi relativamente simples para a maioria deles.
Chamamos a atenção para a evolução da estudante Lu, membro do Grupo 239, que
pouco havia se colocado em outras situações e demonstrou, em vários momentos, precisar de
auxílio em suas atividades. A estudante conseguiu argumentar e, como poderemos constatar
nos Quadros 6.27 e 6.28, seu argumento contempla o modelo completo de Toulmin. Esse é
um exemplo concreto do desenvolvimento da argumentação por estudantes pequenos que
buscávamos identificar com nosso experimento.

39

Grupo que a pesquisadora pôde acompanhar parcialmente, como já mencionado, e que possibilitou
realizarmos esse tipo de análise.
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Quadro 6.27 – Análise da atividade 5 – instância coletiva de discussão orquestrada pela professora
Argumentações
Professora: Quantos gibis eles tinham
antes de doar? Sabe qual é o problema
desse problema? Que teve criança que
achou que pra resolver ele tinha que
fazer 35 + 15 (registra em lousa) e teve
criança que achou que, pra resolver ele,
podia resolver com 35 – 15 (registra
em lousa). Teve esses dois jeitos. Será
que dá para resolver com esses dois
jeitos?

Análise estrutural das argumentações
Construção coletiva do argumento
Resolução de Lu e argumentação, para o questionamento da
professora e sua resolução, em dois momentos de fala, com
contribuições de Manu, He e outros estudantes
O 2º ANO VAI RENOVAR SUA COLEÇÃO DE GIBIS E DOAR
ALGUNS PARA O 1º ANO. ELES TINHAM UMA CAIXA
CHEIA, TIRARAM 15 E AINDA RESTARAM 35 NA CAIXA.
QUANTOS GIBIS ELES TINHAM ANTES DE DOAR?

Crianças: Não.
Professora: Então a gente precisa
descobrir se é possível. Quem gostaria
de falar, então? Quem pensou 35 - 15?
Eu conversei com crianças que
pensaram, né? Quem gostaria de falar?
Fala, Lu.
Lu: Se fosse 35 – 15, aí ia ser tipo, ia
ser quanto eles ficaram, se o problema
fosse com outra pergunta, de um outro
jeito, porque esse não pode ser menos
que 35.
Professora: Nossa, Lu, muito bacana o
que você falou. Vocês concordam com
a Lu?

R: 35 – 15 somente se o
problema fosse com outra
pergunta, de um outro jeito,
porque esse não pode ser
menos que 35.

Crianças: Sim, sim.
Professora: Disse uma coisa que é
verdade, né? Que esse jeito aqui
(apontando para 35-15), ele estaria
certo se a pergunta do problema fosse
outra. Mas tem alguma coisa que a
gente já pode saber sobre o resultado
desse problema? Antes de fazer a
conta, o que a gente já sabe do
resultado desse problema? Isso que a
Lu falou.
Manu: A gente tem que saber quanto
eles tinham antes, não quanto eles
tinham depois. E a gente sabe quanto
eles têm depois. E também quanto eles
doaram para o 1º ano. E aí, se a gente
fizer eles dois (se referindo a 35 e 15
apontando na lousa) juntos, vai dar a
resposta.
Professora: Bacana, então você acha
que tem que fazer esses dois juntos. O
que é o 35 do problema?

D: problema de
enunciado –
transformação
negativa com
incógnita no estado
inicial acrescido do
questionamento da
professora (resolução
pela subtração)

Q1: A gente tem
que saber quanto
eles tinham antes,
não quanto eles
tinham depois. E a
gente sabe quanto
eles têm depois.
Q2: porque a
pergunta do
problema é que eles
querem saber
quanto eles tinham
antes de doar.

C: 50

W: solução canônica (a inversão da transformação
direta e o cálculo do estado inicial pela aplicação ao
estado final dessa transformação inversa)

Manu: Quanto eles ficaram
Professora: Ficaram depois do quê?
Crianças: De doar.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

B: decomposição das parcelas e soma
(regularidades do SND e propriedades da adição).
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O esquema de Toulmin, organizado a partir do argumento de Lu, evidencia que a
passagem dos dados D à conclusão C se deu mediante a autorização da garantia W que é
resultante do cálculo pelo procedimento canônico para essa classe de problemas, cuja
incógnita se encontra no estado inicial, o mesmo tipo de garantia utilizado por He e
apresentado no Quadro 6.27. Neste caso, Lu, com o auxílio de Manu e algumas crianças que
concordaram com as explicações, utilizam qualificadores (Q1 e Q2) que dão força ao
argumento. Permitindo, inclusive, responder ao questionamento da professora sobre a
resolução pela subtração, refutando essa hipótese (R). Também pode ser considerado um caso
de argumento indutivo por recorrência, pois os apoios são oriundos dos conhecimentos sobre
as regularidades do SND e pelas propriedades da adição.
No Quadro 6.28, apresentamos a continuação da discussão coletiva e o momento em
que Lu explicitou seu procedimento de resolução à classe. Foi, também, quando He
apresentou um dos qualificadores (Q1) utilizados no argumento esquematizado no Quadro
6.27. Pode-se observar o quanto a estudante Lu se mostrou apropriada de seu procedimento e
demonstrou seus conhecimentos sobre as regularidades do SND e propriedades da adição.
Quadro 6.28 – Instância coletiva de discussão – explicação de Lu a partir de registro na lousa
Professora: Se eles doaram e ficaram com 35. Se eu quero saber
quanto que eles tinham antes de doar, o meu problema pode dar menos
que 35?
Professora: Por que não?
Professora: Eles já doaram, não é, He? Então, se eles já doaram, antes
deles doarem os gibis, eles tinham mais gibis ou menos gibis?
Professora: Antes deles doarem eles tinham...
Professora: Mais gibis. Então, dá pra ser menos que 35?
Professora: Bacana, Lu, explica aqui pra gente o que você pensou.
Professora: O que são esses números aqui (apontando para 35 e 15,
logo no início do registro)
Professora: Isso é bem bacana, não é? Porque, às vezes, quando a
gente faz contas mais longas, às vezes a gente esquece dos números,
não é? Fica de ladinho, aqui (pedindo para a Lu sair da frente do
registro). Então a Lu colocou os números que ela tinha que usar, que
era o 35 mais 15. E aí, Lu, como que você fez?
Professora: Não, Lu. Deve ter alguma coisa errada, você não pegou o
30. Esse aqui é 3 (apontando para o 3 do 35), ó. Você errou, Lu. É o
3, não é?
Professora: Vocês concordam com a Lu?
Professora: A Lu está dizendo que esse 3 não está valendo 3, está
valendo...?
Professora: O 1 está valendo 10.

Crianças: Não.
He: Porque a pergunta do problema é
que eles querem saber quanto eles
tinham antes de doar.
Crianças: Mais
Crianças: Mais.
Crianças: Não.
Lu: Pra eu lembrar dos números pra
eu pôr.
Lu: Aí eu peguei o 30 (sublinhando o
3 do 35).

Lu (rindo): Mas o 3 está valendo 30.
Crianças: Sim.
Alunos: 30
Lu: Aí, eu pus mais 10 porque esse 1
está valendo 10 (sublinhando o 1 do
15).
Lu: Aí, deu 40. Aí, eu tinha pegado o
5 do 35. Aí, eu pus mais 5 do 15, aí,
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Professora: Nossa, então deu 10 o resultado do seu problema, Lu?
Professora: Muito bem.
Professora: Muito bem. Deu 50 o de vocês, também?
Fonte: Dados da pesquisa.

deu 10. Aí, eu peguei 40.
Lu: Não, não acabei.
Lu: Aí, eu pus 40 mais 10, deu 50.
Crianças: Simmmm!

A análise da atividade 5, mais uma vez, evidencia as dialéticas de ação, formulação e
validação. Pode-se notar a importância do momento individual em que a situação de ação é
muito evidente, ainda que alguns estudantes não consigam explicar suas resoluções. As
dialéticas de formulação e validação, por serem entrelaçadas, vão permitindo que os
estudantes avancem no desafio proposto e tomem consciência do que está em jogo na
situação. No depoimento de Lo, do Grupo 2, dado à pesquisadora quando se aproximou para o
acompanhamento da realização da atividade 5, podemos verificar esse aspecto: “Eu tinha...
Eu não tinha pensado que eu era muito boa das contas. E agora, eu estava reclamando que
eu não queria fazer. E eu acabei rapidinho. Eu já descobri o problema. Tem uma coisa que
precisa pensar pra não errar, que é na pergunta. E ver que os números que já tem ajudam a
descobrir a resposta. Aqui eu tive que pensar que não podia ser menos que 35, porque ele é o
total que ficaram. Aí, depois, eu confirmei com a Manu e pensamos igual quando a gente
conversou”.
Como vimos no argumento exposto na lousa por Lu, Quadros 6.27 e 6.28, toda a
retomada de seu procedimento permitiu que a estudante resgatasse o que foi feito na situação
de ação, criando um modelo explícito, nesse caso, representado pelo registro do seu cálculo
seguido de sua argumentação. Entendemos que essa racionalidade matemática, postulada por
Brousseau (2008), que é gerada pela produção de explicações, pode favorecer o
aprofundamento na conceitualização dos objetos em jogo.
Consideramos que o posicionamento da professora, orquestrando todas as
comunicações de ideias nas instâncias coletivas de discussões, faz parte, de acordo com a
TSD, das situações de sistematização. Ocorre que, na sequência didática analisada, não há um
único conteúdo em jogo. Por esse motivo, não houve situações em que um único conteúdo foi
fixado. Consideramos que a professora trabalhou por sistematizações parciais, envolvendo
conteúdos conceituais e procedimentais. Por isso, ocorriam ao final, na instância de discussão
coletiva, e nunca antes. Alguns exemplos, advindos das 5 atividades, são as provocações para
reflexões sobre:
▪

A necessidade de análise das perguntas dos problemas;

▪

A necessidade de análise dos dados dos problemas;
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▪

As ideias de transformação envolvidas em cada classe de problemas;

▪

O valor posicional ou absoluto dos algarismos nos números, nas decomposições
(regularidades do SND);

▪

A ordem das parcelas nos cálculos realizados (propriedades da adição);

▪

A explicitação do cálculo mental utilizado e a orientação para registrá-lo.
Passaremos para análise da última atividade da sequência didática de nosso

experimento na próxima seção.
6.3.6

Análise da atividade 6
Nesta atividade, diferentemente das anteriores, apresentamos duas propostas distintas

de problemas para os grupos. O que significava que cada membro da dupla faria um problema
diferente do outro.
O objetivo era provocar a troca de ideias a partir das semelhanças dos problemas:
ambos de transformação negativa, com a incógnita no segundo termo, na transformação;
dentro de um campo numérico próximo (43 ao 53 ou 43 ao 63); e com números que
propiciavam a resolução por cálculo mental pela busca do complemento ou diferença,
privilegiando a contagem de 10 em 10.
Esperávamos dar ênfase à fase de ação, já que poderiam se apoiar menos na
resolução do colega, bem como na construção de argumentos para convencer o outro a partir
das fases de formulação e validação.
Observamos avanços dos membros do Grupo 1 tanto nas trocas entre as duplas e
quarteto quanto na instância de discussão coletiva, pois a professora convidou He e Ma para
exporem e argumentarem sobre suas resoluções. Como era a primeira vez que realizavam uma
atividade desse tipo, as dúvidas iniciais giraram em torno de entender a atividades:
Quadro 6.29 – Discussão em torno das dúvidas sobre a atividade no Grupo 1
Pesquisadora: O 1º ano?
Pesquisadora: O 1º ano a gente não sabe quanto tem.
A gente está falando de quanto que o 4º ano ia doar.
Pesquisadora: Entendeu? Você entendeu, Ken? O seu
é o terceiro ano que vai doar, olha. O 3º ano também
vai doar.
Pesquisadora: É.
Fonte: Dados da pesquisa

Fe: Quantos gibis o 1º ano tem?
Fe: É.
Fe: Ah, entendi agora.
He: Todos eles doaram para o 1º ano?
Ken: É de menos ou é de mais?
Fe: Primeiro de menos, eu acho (fica pensativo).
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He e Ma debatem sobre as semelhanças e diferenças entre os dois problemas e suas
resoluções (Quadro 6.30):
Quadro 6.30 – Discussão em torno das dúvidas sobre a atividade no Grupo 1 (continuação)
Ma: E o nosso está igual o 43. E diferente o 63 e 53.
He: É, mas você também tem 10 a mais no 10. E pra ficar
43, você tem, você fez, você fez 63 menos 20.
Ma: É, porque precisava descobrir quanto eles doaram. Eu
quase fiz pra dar 100, mas aí eu... eu vi que era muito pra
doar.
He: nossa... eles nem tinham isso.
Pesquisadora: Esses problemas são
He: Sim.
diferentes, mas eles têm alguma coisa
parecida?
Pesquisadora: O quê?
He: Dois números são 10 a mais. O meu, dois números são
10 a mais, o do Ma são 20 a mais.
Ma: Não, o 3º ano do meu tinha mais gibis, por isso que
eles doaram mais e o meu é 20 que doaram. Mas os dois
doaram. E isso é igual. E igual que os dois ficaram com 43.
Pesquisadora: E no jeito de fazer?
He: Ah! Que fazer de 10 em 10 dá certo.
Fonte: Dados da pesquisa

O Quadro 6.31 apresenta o início da discussão coletiva e os Quadros 6.32 e 6.33
expõem nossas análises sobre os argumentos de que He e Ma se utilizaram na explanação de
suas resoluções.
Quadro 6.31 – Atividade 6 – início da discussão na instância coletiva de discussão orquestrada pela
professora
Professora: (lê o problema e registra na lousa, os dados): 53 e 43.
Qual que é a pergunta desse problema aqui, o que ele queria saber?
Professora: Quantos gibis eles doaram.
Professora: O outro problema era assim... o 3º ano também vai doar
gibis para o 1º ano. Eles tinham uma caixa com 63 (registra 63 na lousa
ao lado do 43, com certa distância), doaram alguns para o 1º ano e
quando contaram ainda tinham...?
Professora: 43. Quantos gibis eles doaram para o 1º ano?
Professora: Vocês acharam algo parecido nesse problema? Fala, Da.
Professora: Tinham números parecidos, né? Mas eram iguais, os
números?
He: Alguns não eram.
Da: Só o 43 que era igual nos dois.

He: Quanto eles doaram.

He: Pra gente.
He: 43.

Da: O 43 (apontando 2 vezes com
os dedos da mão) aparece nos
dois e 3 (apontando com os
dedos), os 3, 3, 3.
Crianças: Não.
Professora: Então os números
eram diferentes, mas eram...?
Crianças: Parecidos!
(respondendo a primeira pergunta
da professora)
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Professora: Parecidos. Que mais? Fala, Ma.

Professora: Tem mais diferença? O que o problema queria saber é igual
ou diferente?
Professora: Ah, as salas eram diferentes, mas olha a minha pergunta. O
que o problema queria saber, é igual ou é diferente? A pergunta do
problema. Ó, a pergunta de um é assim: quantos gibis eles doaram para
o 1º ano? E o outro é assim: quantos gibis eles doaram para o 1º ano? É
igual ou diferente?
Fonte: Dados da pesquisa

Ma: Também que tem diferente o
60 e o 50, porque é o 5 e o 6 e
todos são o 3, o que fica do lado.
53, 43, 63 e 43.
Pi: É diferente. Só que é o 3º ano
e o 4º ano que doam.
Crianças: Igual.

No Quadro 6.32 apresentamos a explanação de He.
Quadro 6.32 – Análise da atividade 6 – instância coletiva de discussão e argumentação de He
Argumentações
...
Professora: Igual. Eu quero..., quem
vai contar o que pensou?
(Ma levanta a mão)
(A professora chama, então, a
dupla He e Ma, que registram suas
estratégias de resolução)
Professora: Bacana (se referindo aos
registros da dupla). Vamos começar
ali pela He. He, por que você fez 53 –
10? De onde veio esse 10 que não
estava em lugar nenhum?

Análise estrutural das argumentações
Resoluções de Ma e He
Proposta 1
O 3º ANO TAMBÉM VAI DOAR GIBIS PARA O 1º ANO. ELES
TINHAM UMA CAIXA COM 63, DOARAM ALGUNS PARA O 1º
ANO E, QUANDO CONTARAM, AINDA TINHAM 43 GIBIS NA
CAIXA. QUANTOS GIBIS ELES DOARAM PARA O 1º ANO?
Proposta 2
O 4º ANO TAMBÉM VAI DOAR GIBIS PARA O 1º ANO. ELES
TINHAM UMA CAIXA COM 53, DOARAM ALGUNS PARA O 1º
ANO E, QUANDO CONTARAM, AINDA TINHAM 43 GIBIS NA
CAIXA. QUANTOS GIBIS ELES DOARAM PARA O 1º ANO?

He: É, é o único jeito de descobrir
quantos eles doaram. Doaram é
tiraram.
Professora: Mas como você sabia
que era 10, He?
He: Porque 50 – 10 vai dar 40, mas
tem... o 3 (grifa o 3 do 53), 53 menos
10 vai dar 43.
Professora: Ah, então deu 43 o seu
problema. Eles doaram 43 gibis?
He: Não, eles doaram 10. Dá pra
fazer de cabeça essa conta.
Professora: Ah, então a He percebeu
que no meio da conta que deu 10 (e
circula o 10). Então a He, vejam se
vocês concordam, se alguém mais
usou esse jeito. Ela usou uma conta
que ela já sabia de cabeça que é conta
de... 10 em 10. Muito bem! E você,
Ma?

Resoluções de He e Ma para discussão coletiva
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Argumentação de He

D: dois problemas de
enunciado –
transformação negativa
com incógnita na
transformação

Q: “... era o
único jeito
de saber
quanto eles
doaram,
doaram é
tiraram.”

C: 10

W: cálculo da diferença

B: somas e subtrações com 10
(regularidades do SND), por meio do
cálculo mental.

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Podemos inferir, apoiando-nos no esquema de Toulmin (Quadro 6.32) que, no
argumento de He, a passagem dos dados D à conclusão C se deu mediante a autorização da
garantia W, que é resultante da diferença entre o total de gibis, 53, estado inicial, e a
quantidade de gibis que o 1º ano doou, 10, a transformação.
É interessante notar que a o apoio (B), neste caso em particular, foi fundamental,
uma vez que a ideia envolvida no problema é complexa, como aponta Vergnaud (2014). He
registra um cálculo pela diferença, mas o que dá apoio ao seu argumento são os
conhecimentos advindos das regularidades do SND. Fica muito evidente que a estudante
domina a contagem de 10 em 10, na ordem crescente e decrescente, e isso a fez compreender
que 43 não era o resultado que ela buscava, apesar de ser o resultado da sentença que
produziu. Certamente os números escolhidos para o problema favoreceram a utilização dessa
estratégia. Os usos desses apoios caracterizam o argumento como indutivo por recorrência,
por se tratarem das regularidades do SND.
No Quadro 6.33, apresentamos os argumentos de Ma.
Quadro 6.33 – Atividade 6 – instância coletiva de discussão e argumentação de Ma
Argumentações
Professora: ...E você, Ma?
Ma: Eu fiz 63 – 20, que dá 43.
Professora: E como que você já sabia

Análise estrutural das argumentações
Resoluções de Ma e He
Proposta 1
O 3º ANO TAMBÉM VAI DOAR GIBIS PARA O 1º ANO. ELES
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fazer essa conta, Ma? O que você
pensou?
Ma: O número da He dá 43 porque o
10 (apontando o 10 dela), o 50 é só
abaixar mais alguns que fica 43. E só
fazer mais 2 (apontando o 20), o meu
pode dar 43.
Professora: Ah, então o Ma...

TINHAM UMA CAIXA COM 63, DOARAM ALGUNS PARA O 1º
ANO E, QUANDO CONTARAM, AINDA TINHAM 43 GIBIS NA
CAIXA. QUANTOS GIBIS ELES DOARAM PARA O 1º ANO?
Proposta 2
O 4º ANO TAMBÉM VAI DOAR GIBIS PARA O 1º ANO. ELES
TINHAM UMA CAIXA COM 53, DOARAM ALGUNS PARA O 1º
ANO E, QUANDO CONTARAM, AINDA TINHAM 43 GIBIS NA
CAIXA. QUANTOS GIBIS ELES DOARAM PARA O 1º ANO?

Ma: Porque o meu número é 2 a mais
(apontando e se referindo ao algarismo
6, do 6,3 em relação ao 4, do 43).
Professora: Então você fez do mesmo
jeito da He?
Ma: Não. É 10 a mais (comparando o
63 com o 53).

Resoluções de He e Ma e argumentação de Ma na discussão
coletiva

Ma: 10 a mais (ressalta)
Professora: Então você fez do mesmo
jeito da He. Você foi contando de 10
em 10, só que mudou o... (Ma a
interrompe)
Ma: Mudou o 20 (se referindo à
resposta, a diferença entre sua
resposta e a resposta da He).
Professora: O número, não é? (se
referindo a quantidade de gibis que
cada ano tinha)
Porque do Ma era 63, que é quanto a
mais do 53?
He: 10
(a professora segue para que os demais
alunos pensem e sigam o raciocínio)
Professora: Hein, gente? Hein, gente?
Quanto a mais o 63 é do 53?
Crianças: 10.
Professora: 10. Então, se o da He deu
10, o do Ma deu...?
Crianças: 20.
Professora: 20 (circulando o 20 no
registro do Ma).
Ma: Prô, é 20 que mudou porque o
meu do 3º ano tinha mais gibis e eles
doaram mais. O meu é 20 que doaram
mais que 10.
Professora: Isso é muito importante,
Ma. Precisamos pensar nos dados do
problema. Se no seu problema eles
tinham mais que os da He e, no final,
estavam com o mesmo tanto, significa
que doaram mais, não é?
Muito bem, pessoal.
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.

Argumentação de Ma, comparando os dois problemas

D: dois problemas de
enunciado –
transformação negativa
com incógnita na
transformação

Q1: comparação
entre o resultado 10
e o resultado 20 em
relação ao 43 pelas
somas de 10 em 10 –
C: 20
“... é só fazer mais 2
e pode dar 43”.
Referindo-se à
diferença entre 53 e
63 em relação ao 43.
Q2: “... 20 que
mudou porque o
meu do 3º ano tinha
mais gibis e eles
doaram mais. O meu
é 20 que doaram
mais que 10.
W: cálculo da diferença

B: somas e subtrações com 10
(regularidades do SND), por meio do
cálculo mental.

236

Assim como no argumento de He (Quadro 6.32), no argumento de Ma (Quadro
6.33), a passagem dos dados D à conclusão C se deu mediante a autorização da garantia W,
que é resultante da diferença entre o total de gibis, 63, estado inicial, e a quantidade de gibis
que o 1º ano doou, 20, a transformação.
Também foi o apoio (B) que favoreceu o registro (e o entendimento sobre a ideia de
transformação envolvida no problema) de cálculo pela diferença. Ma evidencia mais ainda
que o que dá apoio ao seu argumento são os conhecimentos advindos das regularidades do
SND, especialmente com o uso do qualificador (Q), que compara tanto os números
envolvidos nos dois problemas quanto os cálculos utilizados. Dessa maneira, os usos desses
apoios advindos dos conhecimentos sobre o SND caracterizam o argumento como indutivo
por recorrência.
Chama a atenção um avanço do estudante em relação à ideia de transformação
envolvida no problema quando ele utiliza o qualificador (Q) para enfatizar as diferenças de
quantidades que influenciam na diferença de resultados (10 e 20).
A última atividade de nosso experimento permitiu concluir que, sim, os estudantes
ampliam os conhecimentos sobre a ideia de transformação negativa de medidas quando a
incógnita está no segundo termo, ou seja, na transformação – que, como já mencionado, tratase de uma classe de problemas difíceis.
Dos 15 estudantes, 10 acertaram o resultado utilizando a diferença (alguns com
contagem pela representação icônica também); 2 fizeram o procedimento da diferença
correto, mas o resultado errado, possivelmente por erro de contagem; 1 errou na contagem
utilizando somente a representação icônica; 1 registrou a diferença (53 – 9 = 43) e, ao lado,
fez por representação icônica (pauzinhos), o que nos permite inferir que foi um erro de
contagem; e 1 fez um registro difícil de ser interpretado, mas a resposta não é 20.
Em relação às instâncias de discussão nos grupos, essa atividade revelou que os
estudantes também evoluíram e consideramos que o tipo de proposta favoreceu as trocas de
ideias, como vimos no exemplo apresentado de Ma e He. A dupla pôde encontrar as
semelhanças e diferenças nos problemas, o que os tornou fortalecidos, muito mais no caso de
Ma, para enfrentarem o desafio de explicar no momento de discussão coletiva. Não é um
avanço pequeno que pudemos notar no caso de Ma. O estudante se mostrou inseguro em
algumas situações, no grupo, e apoiando-se bastante na colega He. O que concluímos é que se
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trata exatamente de um apoio que possibilita que o estudante ganhe um impulso para iniciar
sua produção. Quando é colocado em uma situação para argumentar, ele enfrenta o desafio e,
como vimos no exemplo dessa atividade 6, ele se sai muito bem. O exemplo dessa dupla
evidencia o importante papel das interações que defendemos. Foram observados avanços em
relação às explicitações, às justificativas e às análises de procedimentos. Todos esses aspectos
dão força aos argumentos e favorecem a construção de competências argumentativas.
Consideramos que a participação de todos os estudantes da classe foi boa em todas as
atividades e os avanços notados nesse grupo que foi acompanhado integralmente também
foram observados em outros estudantes. Claro que aconteciam dispersões, mas a professora
era muito atenta e procurava convidá-los a retomar o foco quando isso acontecia. É preciso ter
muita competência para trabalhar com crianças dessa faixa etária porque elas têm um tempo
de concentração que não é grande, conseguem brincar enquanto estão refletindo sobre
problemas complexos (como foi o caso dos problemas constituintes dessa sequência didática).
Alguns estudantes movimentam-se bastante durante a atividade. No entanto, são capazes de
desenvolver várias competências, conforme pudemos comprovar nessa pesquisa. Há três
estudantes no grupo que precisam de mais atenção e a professora (ou a professora auxiliar)
sempre se ocupava de apoiá-los mais.

6.4

Considerações sobre o papel da professora e as condições didáticas
asseguradas para a realização da sequência didática
Concluímos que os estudantes desse grupo do 1º ano são capazes de argumentar e,

assim, construir competências argumentativas quando resolvem problemas que contêm
estruturas aditivas. A validade dessas argumentações pôde ser evidenciada a partir do modelo
estrutural de Toulmin (2006), que é constituído, basicamente, por dados sobre os quais
tiramos conclusões e justificativas que funcionam como garantias de uma passagem dos dados
à conclusão. Nesta seção, consideramos pertinente evidenciar as condições didáticas que
foram asseguradas pelas propostas da sequência didática, pelo papel da professora durante a
condução das atividades e pelos conhecimentos prévios dos estudantes dessa classe. Todas
essas condições fazem parte das situações didáticas que foram analisadas.

238

6.4.1

Propostas de atividades que compõem a sequência didática
Os aportes da TCC de Vergnaud (2014) foram a base para a construção dos

problemas pertencentes à sequência didática desenvolvida com os estudantes dessa classe de
1º ano. Definimos o desenvolvimento de atividades de algumas classes de problemas do
campo aditivo procurando contemplar certa diversidade que nos permitisse observar os
possíveis avanços dos estudantes para a construção de competências argumentativas.
Os problemas de transformação foram contemplados a partir de variáveis didáticas
que se compunham para além da distinção entre medidas e transformações. Essas variáveis
têm relação, também como aponta Vergnaud (2014), com:
▪

A facilidade maior ou menor do cálculo numérico necessário para as resoluções. Por esse
motivo, o campo numérico determinado para cada atividade foi ponderado levando em
consideração que os estudantes tivessem sucesso, mas que também fosse desafiador. A
análise praxeológica do LD mais distribuído no país nos fez refletir sobre esse aspecto por
conter problemas muito fáceis e, conforme mencionamos na seção 5.3, do capítulo 5, esse
fator pode tornar a atividade apenas um exercício sem a potência que poderia ter. Como já
foi observado nas análises das atividades da sequência didática, em algumas delas, o
cálculo foi fácil para alguns dos estudantes desse grupo e a atividade manteve sua
potência porque abarcava pensar na ideia envolvida no problema.

▪

A ordem e apresentação das informações foi outro aspecto considerado e, por se tratarem
de problemas de enunciado, prezamos por privilegiar os aspectos de nossa investigação –
relacionados à construção de competências argumentativas apoiadas nas ideias envolvidas
nos problemas – apresentando informações que seriam utilizadas nos problemas. Mas
ressaltamos que também é importante trabalhar com problemas que apresentem
informações que não sejam úteis para a resolução, que possam ser descartadas, assim
como enunciados em que certas informações estejam ausentes. Essas situações podem ser
muito interessantes para fomentar argumentações.

▪

O tipo de conteúdo e de relação focalizada levaram em consideração a faixa etária dos
estudantes. Entendemos que as magnitudes discretas favorecem a compreensão e optamos
por não propor diversificar os conteúdos (trabalhamos com coleções de pincéis ou gibis),
mesmo sabendo que pode ser interessante diversificar os conteúdos, evidenciando que,
sob contínuos diferentes, uma estrutura idêntica é encontrada.

239

6.4.2

O papel da professora na condução das atividades
O papel da professora40 esteve o tempo todo consonante com o que nosso referencial

teórico apontava. Ainda que a construção da sequência didática tenha sido realizada de forma
colaborativa, a partir de uma proposta da pesquisadora, e que reuniões entre a professora e a
pesquisadora tenham sido realizadas para refletir sobre as atividades (antes e depois), não foi
esse processo apenas que assegurou o desenvolvimento das atividades. Trata-se de uma
profissional que se apropriou muito bem das concepções de ensino e de aprendizagem
defendidas nos documentos oficiais do país, desde os PCN (BRASIL, 1997a) até a BNCC
(BRASIL, 2017) e que, certamente, estão em consonância com os princípios educacionais da
escola. Sua postura está em oposição aos resultados encontrados por Mandarino (2006),
quando analisou as concepções de professores e afirmou que os professores, sujeitos de sua
pesquisa, são os maiores responsáveis pelo trabalho matemático desenvolvido nas aulas, pois
se mantêm, a maior parte do tempo, eles próprios falando.
Os aportes da TSD ficaram evidentes na postura da professora, pois ela criou
condições para que os estudantes se apropriassem de conhecimentos valorizando os próprios
conhecimentos mobilizados por eles. Ressaltamos algumas evidências constatadas na
realização das seis atividades, que, na verdade, são condições didáticas que foram
asseguradas. A professora:
▪

Não fornece pistas sobre o cálculo a ser realizado quando propõe o problema;

▪

Certifica-se de que todos os estudantes entenderam o que é para ser feito na atividade;

▪

Circula pela sala, entre os grupos, tanto para fornecer ajudas (diante de alguma
imobilização, dificuldade ou falta de entendimento), bem como para assegurar que as
etapas de discussão sejam preservadas;

▪

Observa a diversidade de estratégias que surgiram e seleciona aquelas que são propícias
para a discussão coletiva, em função do propósito da atividade, prezando pelo tempo que
os estudantes têm de concentração para não tornar a atividade exaustiva;

▪

Não faz juízo de valor em relação aos procedimentos diferentes utilizados pelos
estudantes. Ela os compara para fornecer aos estudantes a oportunidade de saber que é
possível que existam respostas diferentes e analisáveis;

▪

Faz perguntas aos estudantes sobre os procedimentos utilizados auxiliando-os a tomarem
consciência do que pensaram;

40

E da pesquisadora, em certa medida e guardando as devidas proporções, quando acompanhava os grupos.
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▪

Não identifica as resoluções erradas (falando os nomes) para não expor os estudantes;

▪

Propõe algumas escritas na lousa enquanto as discussões acontecem;

▪

Repete a fala de alguns estudantes a fim de amplificá-las para o grupo maior;

▪

Fornece ajuda para os estudantes que precisam no momento de expor suas resoluções na
instância de discussão coletiva e, também, incentiva que outros colegas ajudem.

6.4.3

Os conhecimentos prévios dos estudantes dessa classe
A pesquisa foi realizada no segundo semestre do ano letivo, período em que os

estudantes costumam estar adaptados à rotina escolar, que é bem diferente da Educação
Infantil. A autonomia demonstrada pelos estudantes desse grupo é fruto de um trabalho muito
bem fundamentado desde a Educação Infantil e que vai se ampliando a cada novo desafio
proposto na entrada no Ensino Fundamental.
Ficou evidente que havia um sólido trabalho de reflexão, já desenvolvido com a
classe, sobre as regularidades do SND, que permitiu que os estudantes pudessem explicar seus
procedimentos e avançar nas competências argumentativas colocando-os em jogo. Também
pudemos observar que havia um percurso já iniciado sobre problemas do campo aditivo (e
multiplicativo também) que abrangia discutir as ideias envolvidas. Ou seja, os conhecimentos
prévios dos estudantes e os procedimentos utilizados, oriundos do percurso já trilhado desde o
início do ano na classe, favoreceu a realização da sequência didática. A sequência didática se
mostrou potente “nesse contexto” para os objetivos que perseguíamos.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha por realizar uma investigação no 1º ano do Ensino Fundamental tem relação
com o percurso da pesquisadora como educadora da educação básica, mas, também, com a
participação no grupo de pesquisa Processos de Ensino e Aprendizagem em Matemática,
PEA–MAT, da PUC–SP. Há um interesse crescente, nesse grupo, pelos estudos que
contemplam os anos iniciais do Ensino Fundamental. No contato com as diversas pesquisas
em andamento e já realizadas pelo grupo, pudemos constatar a relevância de investigar o tema
da argumentação logo que os estudantes ingressam no Ensino Fundamental, uma vez que não
encontramos tantos trabalhos na Educação Matemática que contemplem essa faixa etária, 6 e
7 anos, e nem esse tema.
Os princípios da Engenharia Didática compuseram nossa metodologia de pesquisa e
nos permitiram traçar um percurso de investigação que envolvesse aspectos dos processos
tanto do ensino quanto da aprendizagem da argumentação em Matemática, com o objetivo de
respondermos à seguinte questão de pesquisa: uma sequência didática que articula a resolução
de problemas de estruturas aditivas e diferentes momentos de discussão em sala de aula
favorece o desenvolvimento de competências argumentativas por estudantes do 1º ano do
Ensino Fundamental?
Por meio dessa metodologia de pesquisa, realizamos estudos preliminares que
acabaram ocupando boa parte de nossa investigação e que foram essenciais para compor um
breve panorama sobre o tema da argumentação no país. Nessa fase, compreendida como a
primeira no processo experimental da metodologia, foi efetuada a revisão da literatura
envolvendo pesquisas realizadas dentro e fora do Brasil. Nunes (2011), autor que foi membro
do mesmo grupo de pesquisa que o nosso, na PUC–SP, foi o único pesquisador encontrado,
até o momento em que realizamos esse levantamento bibliográfico, que tratou o tema da
argumentação em Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, única tese advinda da
Educação Matemática, com pesquisa realizada com o 5º ano, e que utilizou o modelo de
Toulmin (2006) para qualificar argumentos. As contribuições da referida pesquisa foram
fundamentais para assumirmos a concepção de argumentação para designar as conversaçõesdiscussões desenvolvidas nas aulas de Matemática.

Admitimos, assim, que argumentar

compreende os raciocínios – expressos na forma oral, escrita e gestual –, de caráter
explicativo e justificativo utilizados para a escolha de um caminho de resolução de um
problema, bem como para convencer um interlocutor. Essa concepção também está em
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consonância com as pesquisas de Boavida (2005) e Pedemonte (2002), as quais também
destacam as dificuldades para desenvolver trabalhos com essa temática, além da pouca
atenção dada ao tema.
Fora da Educação Matemática, na Psicologia Cognitiva, a investigação de Castro
(2015) foi a única encontrada, quando realizado o levantamento, específica do 1º ano do
Ensino Fundamental e suas conclusões corroboraram o que as demais pesquisas indicavam.
Já as pesquisas de Mandarino (2006) e Santos (2013) contribuíram para as reflexões
sobre as concepções dos professores (e sobre estratégias de resolução de problemas do campo
aditivo, no caso de Santos), conectando-se às pesquisas já mencionadas que evidenciavam a
figura do professor como responsável pela difusão da prática da argumentação em sala de aula.
O cenário evidenciado pelas pesquisas supracitadas, e por outras mencionadas no
corpo de nossa investigação, validaram o referencial teórico adotado em nossa pesquisa. A
TSD (Brousseau, 1996) nos permitiu construir uma sequência didática com seis atividades
que envolviam distintas instâncias de interação: do estudante com o objeto matemático, do
estudante com a professora, dos estudantes entre os estudantes e da professora com os
estudantes. Nessas instâncias de discussão, como resultados, pudemos tornar evidentes as
dialéticas envolvidas nas situações didáticas. Por se contrapor à forma didática mais
tradicional, centrada no ensino com ênfase na transmissão de conteúdos sistematizados, o
jogo de interações, proposto nessa teoria, iniciava-se com o processo de devolução, dando à
professora um papel importante na transferência de responsabilidade ao estudante quanto ao
desafio de resolver os problemas. O papel da professora na condução das atividades (bem
como sua colaboração na construção da sequência didática) validaram o que as pesquisas, já
indicadas, apontaram sobre sua importância para a difusão da prática da argumentação. Os
estudantes entraram no jogo porque já haviam sido asseguradas condições didáticas – e um
contrato didático firmado –, que possibilitaram evidenciar o desenvolvimento de suas
argumentações.
A TCC (Vergnaud, 1996a; 2014), também parte de nosso referencial teórico,
fundamentou as relações de base envolvendo medidas e transformações dos problemas do
campo aditivo que fizeram parte da sequência didática. Os aportes dessa teoria nos permitiram
interpretar as estratégias utilizadas pelos estudantes e evidenciar que as argumentações
utilizadas por eles têm relação com o desenvolvimento e com as aprendizagens dessas
competências consideradas pelo autor como complexas.
Articulando essas duas teorias com o desenvolvimento da argumentação, que é o
nosso objeto de pesquisa, adotamos os pressupostos teóricos de Toulmin (2006) porque o
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autor propõe um modelo estrutural que permite analisar a validade de um argumento. Esse
modelo implica ter dados sobre os quais se tiram conclusões e justificativas, que funcionam
como garantias de que a passagem dos dados à conclusão é pertinente. As garantias podem ser
acompanhadas de qualificadores modais que conferem força às justificativas – que também
podem ser refutadas (refutações). Muitas vezes, as garantias são vinculadas a apoios que, em
Matemática, estão relacionados às normas, propriedades, regularidades e axiomas.
Consideramos como um ponto de contribuição às pesquisas da Educação
Matemática a articulação dessas três teorias. O modelo estrutural de Toulmin nos permitiu
evidenciar que os estudantes argumentam e que, portanto, desenvolvem competências
argumentativas em Matemática desde a entrada no Ensino Fundamental. O jogo de interações
provocado pelas dialéticas da TSD e os aportes da TCC, na estruturação dos problemas que
compõem as situações didáticas, permitiu-nos validar as hipóteses que tínhamos sobre o
processo de desenvolvimento dessas competências com estudantes do 1º ano do Ensino
Fundamental.
O panorama traçado ainda na primeira fase de nossa investigação, cujo objetivo era
uma aproximação às concepções de um grupo de professores acerca do processo de ensino
relativo à argumentação em salas de aula do 1º ano do Ensino Fundamental, permitiu-nos
constatar que os professores diversificam suas formas de atualização sobre o ensino da
Matemática e que o livro didático é uma fonte relevante de atualização. Desse grupo de
professores, 74, que corresponde a 91,3% dos participantes, atuam na rede pública de ensino e
declaram que não contam com momentos de atualização no interior das escolas, ainda que
existam reuniões organizadas em diferentes formatos. Estudos sobre o ensino da Matemática
foram pouco apontados pelo grupo. Esse dado nos fez refletir acerca do que as pesquisas
estudadas apontaram sobre ser do professor a maior responsabilidade por difundir a prática da
argumentação nas aulas. Acreditamos que, mesmo sendo o professor o maior responsável pela
difusão da prática da argumentação, é necessário que haja uma intencionalidade de nível
curricular, que passa pela concepção de educação da escola e da rede de ensino na qual ela se
insere. É necessário que sejam organizados momentos de reflexão sobre a prática entre os
professores e seus pares.
Os professores participantes apontam que organizam os estudantes a partir de
diferentes configurações (individualmente, em duplas, grupos ou coletivamente). E, ainda que
não tenhamos condições de compreender efetivamente se aqueles que já fazem uso de
momentos de discussão nas aulas o fazem de forma intencional para o desenvolvimento de
competências argumentativas que favorecem as aprendizagens dos conhecimentos
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matemáticos (já que o instrumento questionário traz limitações para essa interpretação),
identificamos que há um movimento de mudança das concepções mais tradicionais, pelo
menos para esse grupo. Por isso, ter analisado o livro didático mais utilizado pelo grupo – que
também é o mais distribuído pelo PNLD no país – foi relevante. O LD apresenta sugestões
para diferentes formas de organizar os estudantes, bem como sugere situações para que as
discussões em aula aconteçam. A fragilidade está nas propostas muito direcionadas e pouco
desafiadoras das atividades de resolução de problemas do campo aditivo, pois, da maneira
como são propostas, fornecem poucas possibilidades para o desenvolvimento de diferentes
estratégias de resolução por parte dos estudantes – e é esse fator que gera condições para
debates, explicações, refutações, validações capazes de fortalecer o desenvolvimento de
competências argumentativas.
Entendendo esse panorama, estruturamos o que compreendeu a segunda fase de nossa
pesquisa, a partir dos princípios da Engenharia Didática: a definição da escola onde
desenvolveríamos a investigação em campo, por meio de observação participativa; estudo
sobre os materiais didáticos utilizados na escola; a própria construção da sequência didática
envolvendo seis problemas do campo aditivo e a análise a priori dessa proposta.
Identificamos que o material didático utilizado na escola é elaborado pela equipe
pedagógica e atualizado a cada ano a depender das reflexões realizadas pela equipe. Há
reuniões regulares (organizadas a partir de diferentes formatos) que possibilitam a reflexão
sobre a prática do ensino de Matemática no interior da escola, possibilitando o
desenvolvimento do trabalho em equipe dos professores. Consideramos esse aspecto um
diferencial em relação aos resultados encontrados na fase anterior, em que investigamos as
concepções de 81 professores de diferentes localidades. Também sobre o material didático
utilizado, encontramos similitude às propostas de nossa investigação, e esse fato favoreceu o
desenvolvimento da sequência didática construída. Aliás, a sequência didática foi construída
considerando o percurso de trabalho que já tinha sido desenvolvido com os estudantes do 1º
ano escolar. A análise a priori levou em consideração a realidade do grupo de estudantes e
pesquisas já realizadas sobre o SND, o trabalho com a resolução de problemas e as operações.
A terceira fase, de experimentação, e a quarta fase, de análise a posteriori, levaramnos aos resultados consonantes com nossos objetivos gerais e específicos.
O modelo estrutural de Toulmin (2006) comprova que os estudantes argumentam.
Pudemos qualificar os argumentos dos estudantes a partir desse modelo estrutural tanto na
forma reduzida quanto na forma completa. Essa diferenciação não ocorreu de forma linear, ou
seja, primeiro se utilizaram de argumentos que podem ser organizados, a partir do modelo
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proposto, de forma reduzida e, depois, de forma completa. Um mesmo estudante organizou
sua argumentação de maneira que pôde ser estruturado de forma completa em uma situação e,
em outra, de forma reduzida. Não é esse o fator que nos importa. O que destacamos é que os
estudantes buscam maneiras de argumentar e que, em determinadas situações – que dependem
do tipo de problema proposto e dos conhecimentos prévios que têm –, podem se utilizar de
apoios nas garantias, assim como de refutações que fazem com que o argumento possa ser
caracterizado no modelo completo de Toulmin.
Há fortes indícios, nos achados desta pesquisa, que nos permitem inferir que a forma
como a sequência didática foi construída criou condições para que os estudantes se
utilizassem de estratégias próprias de resolução para as situações-problema propostas e
argumentassem em diferentes instâncias de trabalho: em duplas, quartetos e coletivamente.
Ressaltamos que são instâncias didáticas. Ou seja, instâncias de ensino e de aprendizagem em
que se desenvolvem discussões sobre um saber específico. Dessa maneira, é importante
apontar que não se trata de apenas melhorar a comunicação ou o relacionamento entre os
estudantes, mas, sim, de um jogo de interações intencional que não poderia acontecer em
outros momentos. Essas discussões são constitutivas dos processos didáticos que se
desenvolvem em torno de um objeto de conhecimento, no nosso caso, os problemas de
transformação do campo aditivo, indicando para um saber do qual queremos que os
estudantes se aproximem progressivamente. A organização tomou como eixos aspectos dos
conhecimentos matemáticos sobre as estruturas aditivas, as regularidades do sistema de
numeração e as propriedades das operações. Nossas análises deixaram bastante evidentes que
os estudantes se utilizaram desses conhecimentos para argumentar, por isso, boa parte dos
argumentos foram considerados indutivos por recorrência, como vimos na análise a posteriori.
Evidenciamos como as discussões, nas diferentes instâncias, favoreceram a
explicitação, a justificativa e a validação dos conhecimentos de que os estudantes se
utilizaram nas resoluções dos problemas. Um desafio para o grupo de estudantes, sujeitos da
presente pesquisa, era de, primeiramente, tentar as resoluções individualmente (pois fazia
parte de sua prática trabalhar muito em duplas). Observamos evolução nesse aspecto e,
também, no desafio de se conterem para esperar a vez e discutir em duplas, antes de ampliar
as discussões para o quarteto.
Os momentos coletivos de discussão merecem destaque, uma vez que geram
condições para a conceitualização de conhecimentos utilizados pelos estudantes nas
resoluções. São momentos nos quais o papel da professora, orquestrando a discussão, foi
fundamental para auxiliar os estudantes que apresentavam suas resoluções a retomarem seus
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procedimentos e os tornarem explícitos, a defendê-los, a refletirem sobre sua validez. Bem
como aos demais estudantes a fim de compreenderem os procedimentos discutidos e
ampliarem o campo de possibilidades de resoluções.
Evidenciou-se um sólido trabalho realizado anteriormente com esse grupo de
estudantes acerca do SND, pois as estratégias apresentadas, que levaram ao desenvolvimento
das argumentações, estavam vinculadas a essa organização. Os apoios (B) às garantias (W)
eram provenientes dos conhecimentos que os estudantes tinham sobre as regularidades do
SND e os usos que foram feitos foram válidos em virtude das propriedades das operações em
jogo. Essa constatação foi muito importante para conseguirmos responder ao objetivo
específico de nossa investigação, que está relacionado às “condições necessárias para que os
estudantes desenvolvam competências argumentativas em Matemática quando resolvem
problemas do campo aditivo”. Ou seja, para além do encadeamento da sequência didática
construída, articulando diferentes problemas de transformação do campo aditivo e instâncias
de discussão, os conhecimentos prévios dos estudantes asseguraram o bom desempenho deles
nas atividades. Ressaltamos, novamente, outro ponto essencial: a permanência de um tipo de
contrato didático já vigente com a turma. Esses fatores combinados foram importantes e,
nesse contexto, propiciaram o bom desenvolvimento de todo o processo de investigação.
Acreditamos que a presente pesquisa se soma às anteriores já desenvolvidas sobre o
tema da argumentação, bem como das que envolvem problemas do campo aditivo, por ter
como sujeitos os estudantes do 1º ano. Já mencionamos como contribuição, também, a
articulação entre a TSD, a TCC e o modelo estrutural de Toulmin.
Como perspectiva, apontamos a necessidade de pesquisas que também investiguem o
desenvolvimento da argumentação, atrelando-o a outros conteúdos matemáticos, com a
mesma faixa etária de estudantes ou outras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois
temos a hipótese de que há conteúdos muito favoráveis para esse desenvolvimento, como em
Geometria, por exemplo, eixo focalizado em pesquisas já existentes.
Também consideramos pertinente aprofundar a investigação que iniciamos, por meio
do questionário, com os professores que ensinam Matemática nos anos iniciais. Entender suas
concepções e nos aproximarmos do que desenvolvem em suas salas de aula pode contribuir
com reflexões sobre o processo de ensino da Matemática nesse segmento.
Como o país tem o desafio de implementar novos currículos a partir da BNCC,
também seria oportuno investigar como os novos currículos abordarão a argumentação, uma
vez que a BNCC traz, em quatro das dez competências gerais, relação com o desenvolvimento
de competências argumentativas.
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Consideramos que esse estudo pode contribuir com pesquisas que tratem da
demonstração e prova com estudantes maiores.
Constatamos, em nossa pesquisa, que os estudantes desenvolvem competências
argumentativas já no 1º ano, quando ingressam no Ensino Fundamental, a partir de situaçõesproblema consideradas complexas. Esse grupo de estudantes, dentro desse contexto discutido,
pôde mobilizar raciocínios que possibilitaram o desenvolvimento de estratégias diversificadas
de resolução de problemas do campo aditivo, além da apropriação da linguagem específica da
Matemática.
O desafio de argumentar nas aulas de Matemática está posto nos processos de ensino e
de aprendizagem. E é possível de ser enfrentado.
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APÊNDICE 1

QUESTIONÁRIO
Pesquisa com professoras(es) do 1º Ano do Ensino Fundamental
Cara professora,
Caro professor,
Este questionário faz parte de um trabalho que está sendo realizado no Grupo de Pesquisa
PEA-MAT, da PUC-SP, como parte da pesquisa de mestrado que está sendo desenvolvida por
Simone Azevedo, sob a orientação do Prof. Dr. Saddo Ag Almouloud. O questionário tem
como objetivo identificar se as(os) professoras(es) que ensinam Matemática nas turmas
iniciais do Ensino Fundamental organizam momentos de discussão nas aulas em que propõem
resolução de problemas e como o fazem.
Ao aceitar responder a este instrumento, você consentirá em participar da nossa pesquisa de
forma voluntária. Salientamos que todos os dados permanecerão em sigilo e só serão
divulgados os resultados gerais da pesquisa. Pedimos a gentileza de responder todas as
questões da forma mais completa possível.
Assumimos o compromisso de divulgar aos respondentes os resultados obtidos em nossas
análises. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgar necessário.
Desde já, agradecemos imensamente a sua participação.
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Sobre você, sua formação e atuação profissional
*Obrigatório

1. Nome ____________________________________________________________________
2. Sexo: *
( ) Feminino

( ) Masculino

3. Estado e cidade onde leciona:
________________________________________________
4. Sua idade em 31 de dezembro de 2017:
_________________________________________
5. Qual a sua formação profissional? (pode assinalar mais de uma opção) *
Marque todas que se aplicam.
( ) Magistério (no nível médio)
( ) Pedagogia
( ) Outros cursos
6. Você fez Pós-Graduação? (pode assinalar mais de uma opção) *
Marque todas que se aplicam.
( ) Não
( ) Atualização
( ) Aperfeiçoamento
( ) Especialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado
Em qual área? * ________________________________________
7. Há quanto tempo você atua no magistério? (quantos anos completos?)
_________________
8. Atualmente você atua na rede: *
Marcar apenas uma oval.
( ) Pública
( ) Particular
( ) As duas: pública e particular
9. Como você se atualiza sobre o ensino da Matemática? (pode assinalar mais de uma opção)
*
Marque todas que se aplicam.
( ) Não me atualizo
( ) Por meio de leituras de revistas de educação que abordam conteúdos de Matemática.
( ) Por meio de leituras de livros de educação que abordam conteúdos de Matemática
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(
(
(
(
(

) Por meio de pesquisas na internet (sites de educação, vídeos e outros materiais)
) Por meio de materiais oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais
) Por meio do estudo do manual do professor do Livro Didático adotado
) Por meio do estudo do manual do professor do Material Didático (apostila) adotado
) Por meio de reuniões entre pares e/ou coletivas na escola

10. Ao longo de sua vida profissional, também como forma de atualização, você fez algum
curso sobre o ensino de Matemática? *
Marcar apenas uma oval.
( ) Sim ( ) Não
Se sim, qual ou quais foram os temas/conteúdos abordados:
____________________________
11. Há reuniões entre professores do mesmo ano e/ou coletivas (professores de anos
diferentes) na escola onde leciona para tratar sobre o ensino de Matemática? (pode assinalar
mais de uma opção) *
Marque todas que se aplicam.
( ) Não
( ) Entre professores do mesmo ano
( ) Coletivas – entre professores de anos diferentes do mesmo segmento EF1
( ) Coletivas – entre professores de anos diferentes e de outros segmentos EI/EF2/EM
12. Se há reuniões na escola onde leciona para tratar de Matemática, com que frequência elas
acontecem?*
Marque todas que se aplicam.
Não há

Semanal

Quinzenal

Mensal

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Entre professores
do mesmo ano
Coletivas – entre
professores de
anos diferentes,
mas do mesmo
segmento EF1
Coletivas – entre
professores de
anos diferentes e
de outros
segmentos
EI/EF2/EM

Há outros tipos de organização (agrupamento de educadores) para reuniões na sua escola?
Quais? _____________________________________________________________________
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Sobre os momentos de discussão em aula
A - A frequência e o tipo de organização dos momentos de discussão em aula:
1. Com que frequência, aproximadamente, você realiza aulas em que organiza os alunos EM
DUPLAS para discutirem sobre as resoluções de problemas de Matemática? *
Marcar apenas uma oval.
( ) Diariamente
( ) Semanalmente
( ) Quinzenalmente
( ) Mensalmente
( ) Não realizo aulas em que os alunos são organizados em duplas para discutir sobre
problemas
2. Com que frequência, aproximadamente, você realiza aulas em que organiza os alunos EM
TRIOS para discutirem sobre as resoluções de problemas de Matemática? *
Marcar apenas uma oval.
( ) Diariamente
( ) Semanalmente
( ) Quinzenalmente
( ) Mensalmente
( ) Não realizo aulas em que os alunos são organizados em trios para discutir sobre
problemas
3. Com que frequência, aproximadamente, você realiza aulas em que organiza os alunos EM
GRUPOS para discutirem sobreas resoluções de problemas de Matemática?*
Marcar apenas uma oval.
( ) Diariamente
( ) Semanalmente
( ) Quinzenalmente
( ) Mensalmente
( ) Não realizo aulas em que os alunos são organizados em grupos para discutir sobre
problemas
4. Com que frequência, aproximadamente, você realiza aulas em que organiza MOMENTOS
COLETIVOS DE DISCUSSÃO, que envolvem a classe toda, para discutirem sobreas
resoluções de problemas de Matemática?*
Marcar apenas uma oval.
( ) Diariamente
( ) Semanalmente
( ) Quinzenalmente
( ) Mensalmente
( ) Não realizo aulas em que os alunos ficam organizados de forma coletiva para discutir
sobre resolução de problemas
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B - Como as diferentes formas de organização dos alunos (trabalho individual, em duplas, em
trios, em pequenos grupos ou trabalho coletivo) podem se configurar como fatores de
progresso nas aprendizagens
1. As diferentes formas de agrupar os alunos para desenvolver atividades de resolução de
problemas podem se configurar como fatores de progresso nas aprendizagens. Pensando nisso,
assinale, para as afirmações abaixo, seu grau de concordância considerando a escala: 1:
discordo totalmente; 2: discordo parcialmente; 3: concordo parcialmente; 4: concordo
totalmente.*
Marcar apenas uma oval por linha.
1

2

3

4

Individualmente, os alunos dessa faixa etária trabalham melhor porque ainda
não sabem ouvir as explicações dos colegas e nem explicar seus
procedimentos
Os alunos dessa faixa etária conseguem explicar seus procedimentos ao(à)
professor(a) individualmente.
Em duplas, os alunos dessa faixa etária conseguem discutir e confrontar,
com os colegas, procedimentos empregados na resolução de problemas
O trabalho em duplas ou em trios faz com que os alunos que não conseguem
resolver copiem as resoluções dos colegas e aprendam menos.
O trabalho em grupos faz com que os alunos se dispersem, não discutam e
nem confrontem os procedimentos empregados na resolução de problemas
Os momentos de discussão, em dupla e pequenos grupos, exigem também
uma participação ativa do(a) professor(a).

2. Agora, pensando sobre como os momentos coletivos de discussão podem se configurar
como fatores de progresso nas aprendizagens, assinale, para as afirmações abaixo, seu grau de
concordância considerando a escala: 1: discordo totalmente; 2: discordo parcialmente; 3:
concordo parcialmente; 4: concordo totalmente *
Marcar apenas uma oval por linha.
1
Os momentos coletivos de discussão, que envolvem a turma toda, favorecem
as reflexões coletivas e são adequados para o trabalho com essa faixa etária.
Os momentos coletivos de discussão, que envolvem a turma toda, são mais
adequados para encerrar as reflexões sobre determinados conteúdos
trabalhados.
As discussões coletivas são um recurso importante para que os alunos
aprendam os conteúdos propostos, uma vez que a interlocução entre eles
permite explicações e justificativas que apoiam a compreensão
Os momentos coletivos de discussão exigem também uma participação ativa
do(a) professor(a)

2

3

4
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3. Se organiza momentos de discussão em aula, você: *
Marcar apenas uma oval por linha.
Sempre

Frequentemente

Às vezes

Nunca

Utiliza exatamente o que é proposto pelos livros didáticos (a
orientação já proposta em cada atividade) ou material
apostilado.
Organiza os alunos de acordo com critérios próprios, que
nem sempre estão nas orientações do livro didático ou
material apostilado.
Organiza momentos em que explica a resolução de
determinado problema proposto e os alunos anotam e
corrigem o que fizeram individualmente.

Você utiliza livro didático?
( ) sim ( ) não
Qual? _______________________________
4. Assinale de 1 a 4 seu grau de satisfação com a sua prática de ensino envolvendo momentos
de discussão nas aulas de Matemática (1 é mínimo e 4 é máximo): *
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

Justifique a sua escolha, por favor: *
______________________________________________

4
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C - Sobre o grau de importância dos momentos de discussão para a aprendizagem dos alunos
dessa faixa etária
Para as afirmações abaixo sobre o grau de importância dos momentos de discussão em aula,
assinale seu grau de concordância considerando a escala:
1 - Discordo totalmente; 2 - Discordo parcialmente; 3 - Concordo parcialmente; 4 - Concordo
totalmente *
Marcar apenas uma oval por linha.
1

2

3

4

Não têm nenhuma relevância no processo de aprendizagem dos alunos.
Têm pouca relevância no processo de aprendizagem dos alunos em função
da faixa etária.
Podem ter efeitos positivos acerca da cooperação na busca comum da
solução de um problema.
Exigem levar em consideração o que os outros colegas dizem, as sugestões
que fazem, explicitar e justificar escolhas – levando a intercâmbios que
favorecem a aprendizagem de conceitos matemáticos.
Possibilitam a tomada de consciência sobre alguns aspectos não
considerados do problema.

2. Assinale de 1 a 4 o grau de importância da organização dos momentos de discussão nas
aulas de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1 é mínimo e 4 é máximo): *
Marcar apenas uma oval.
1

2

3

4

Justifique sua escolha: *
________________________________________________________
3. Cite pelo menos dois pontos positivos (se houver) que identifica em suas aulas quando
organiza momentos de discussão: ________________________________________________
4. Cite pelo menos dois pontos negativos (se houver) que identifica em suas aulas quando
organiza momentos de discussão: ________________________________________________
5. Se você respondeu sim na questão 11 do primeiro bloco [Há reuniões entre professores do
mesmo ano e/ou coletivas (professores de anos diferentes) na escola onde leciona para tratar
sobre o ensino de Matemática?], houve alguma oportunidade em que os MOMENTOS DE
DISCUSSÕES EM AULA foram tema de reflexão? Qual? ____________________________

