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Resumo 

 

A formação de professores ainda enfrenta problemas históricos que, em muitos casos, gera 

professores não preparados para a prática profissional. Em função disso, a sala de aula é, 

para muitos, um laboratório em que os professores aprendem a atuar como docentes. Nesse 

contexto de fragilidades e lacunas, o ensino da matemática é uma das áreas prejudicadas, 

pois crenças de que se trata de conhecimento impossível de ser aprendido e vivido têm 

acompanhado professores e alunos ao longo do tempo. Diante disso, essa pesquisa 

apresenta estudos que relatam caminhos em prol da renovação dos cursos de licenciatura 

em Pedagogia a partir de estratégias que desmistifiquem a aprendizagem e a “ensinagem” 

da matemática. Há muitas possibilidades de mudança e, dentre elas, apresentamos a 

proposta metodológica da Resolução de Problemas defendida por Onuchic e Allevato 

(2011) como uma forma enriquecedora e real de apresentar os conceitos matemáticos e de 

modificar o caminho de seu ensino e aprendizagem. O estudo ocorreu com professoras da 

escola pública do 3º ano do Ensino Fundamental e seu objetivo foi trabalhar a educação 

matemática por meio da resolução de problemas, assim como refletir sobre o pensar 

matemático dos alunos a fim de promover aprendizagem significativa e, consequentemente, 

transformar a impressão historicamente criada acerca dos conhecimentos matemáticos. Os 

resultados mostram que é possível promover a construção dos conceitos matemáticos por 

meio da resolução de problemas, assim como provocar reflexões e mudança de postura do 

professor em sua atuação profissional. 
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I - Introdução 

A formação de professores é um assunto bastante pesquisado, em especial, a 

formação relacionada à área de matemática. Muitas reformas já ocorreram nessa área, 

muitas fases já passaram, porém as marcas negativas de um ensino historicamente 

depositário e sem significado e que, na maioria dos casos, não muda seu perfil, continua 

aumentando os índices de fracasso escolar. 

Já faz parte da rotina da escola receber professores recém-formados que não têm a 

mínima noção de como deve ser sua atuação em uma sala de aula. Consequentemente, no 

método de ensaio e erro, usam suas salas de aula para aprender como se deve ministrar uma 

aula, ensinar determinados conteúdos ou mesmo para aprendê-los. 

Percebemos a grande lacuna que os cursos de graduação em Pedagogia têm 

deixado na formação desses professores. Além da ausência de conhecimento prático 

relacionado às didáticas, se sobressaem as dificuldades para trabalhar os conteúdos da área 

da matemática. 

Alguns autores relacionam essa dificuldade ao tipo de ensino que esses futuros 

professores receberam no início da sua escolarização. Eles vivenciaram aulas no modelo do 

“ensino bancário” (Freire, 2011, p. 27), desprovidas de significado, em que ouviam, 

decoravam o conteúdo e reproduziam o que o professor demonstrava como modelo. A 

ausência de emoção e afetividade, nas aulas de matemática, ajudava a aumentar a aversão 

dos alunos pela matéria e a crença de que se tratava de um conhecimento impossível de 

adquirir e compreender, além de atribuírem a culpa pelo fracasso a si mesmos (Muniz, 

2009). 

Com essa pesquisa, temos o objetivo de apresentar um estudo com professoras do 

3º ano do Ensino Fundamental, de escola pública, no trabalho com educação matemática a 

partir de resolução de problemas. Antes disso, serão explorados pontos importantes na 

formação do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Deste modo, no primeiro capítulo, apresentamos a problemática que envolve a 

formação de professores e citamos ações nos cursos de formação que elencam 

possibilidades de mudança no modo de trabalhar com a matemática nos cursos de 
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graduação. Ressaltamos alguns estudos que têm como objetivo desmistificar as falsas 

crenças criadas a respeito do ensino e da aprendizagem da matemática, para que possa 

ocorrer a tomada de consciência e a alteração de postura, a fim de que esse ensino coerente, 

reflexivo, pautado pela Educação Matemática, chegue de forma diferente nas salas de aula 

para os alunos. 

No segundo capítulo, apresentamos uma proposta de mudança no modo dos 

professores trabalharem a matemática em sala de aula. Defendemos a resolução de 

problemas como uma metodologia que acreditamos ser capaz de provocar modificações no 

modo das crianças aprenderem e aplicarem seus conhecimentos matemáticos. 

Por sua vez, no terceiro capítulo, comentamos sobre o método da intervenção 

psicopedagógica, descrevemos os participantes dessa pesquisa e explicamos os 

procedimentos que foram usados para a sua construção. 

Nos capítulos subsequentes, descrevemos as sessões de avaliação, de intervenção 

psicopedagógica e a de observação que justificam o estudo. No sétimo capítulo, analisamos 

os resultados de todas as sessões à luz de vários autores e percepções construídas ao longo 

da pesquisa. 

Nas considerações finais ressaltamos aspectos importantes que foram refletidos 

nesse estudo, juntamente com nossas conclusões a partir das análises feitas sobre os sujeitos 

que fizeram parte deste estudo. 



 

II – Fundamentação teórica 

2.1 Formação de Professores e processos de mudança 

Muito ouvimos falar dos profissionais da educação sobre deficiências em suas 

formações. Dizem que não aprenderam como ensinar determinados conteúdos e, pior que 

isso, que não lhes ensinaram a ensinar. O reflexo dessa situação é encontrado dentro das 

salas de aula. O esperado era que o professor aplicasse todo o seu conhecimento e prática 

em conexão com os conteúdos dentro das escolas, porém o que se vê é bem o contrário, 

professores buscando aprender o seu ofício dentro dessas instituições, usando os seus 

alunos como sujeitos testes nessa nova e desafiante empreitada. Percebe-se que os cursos de 

graduação não conseguem preparar os seus alunos de Pedagogia para exercerem o papel 

que a profissão exige. Onuchic e Morais, ao citarem Curi (2011, p.78) afirmam que 

“Embora possa se reconhecer que os conhecimentos dos professores sejam „provenientes de 

várias fontes e construídos em tempos diferentes‟, não se pode negar o papel da 

universidade, o de possibilitar que os saberes profissionais sejam lá construídos.” (Onuchic 

& Morais, 2013, p. 672)  

A grade curricular dos cursos de Pedagogia prioriza o enfoque teórico sem encadear 

com a prática. Na maioria dos casos, não vemos ocorrer na graduação disciplinas que 

trabalhem com as experiências, com aula laboratório como acontecia nos antigos cursos de 

magistério, extintos aqui no Distrito Federal e substituídos pelo Curso Normal Superior, 

que seria o mesmo curso de Pedagogia.  

Em relação ao ensino de matemática, a problemática, segundo pesquisas, tem 

origem na etapa escolar inicial dos formadores e futuros professores, pois foram deixadas 

muitas marcas negativas quanto ao ensino dessa disciplina, o que os faz acreditar talvez na 

impossibilidade de aprender e, consequentemente, de ensinar matemática. Provavelmente, 

tenham passado por aulas tradicionais, sem experimentação, com o conhecimento sendo 

passado de forma mecânica pelo professor, sem possibilitar a participação do aluno na 

construção do seu próprio conhecimento. Segundo Nacarato (2010), todo o processo de 

formação do professor, e de seu aluno também, sofre influência de diversas culturas: a da 

sociedade, a da escola, a do professor e a sua própria referência cultural. Em especial a área 
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da matemática é marcada historicamente por essas influências culturais. Provavelmente, 

isso ocorre devido às crenças de que o modelo aprendido com o tecnicismo
1
 é o modo ideal 

e correto para se trabalhar com a matemática. Nessas condições, compreendemos que o 

fracasso educacional ocorrido no ensino dessa área justifica-se em parte pelo modo como 

os professores se dirigem aos seus alunos, de maneira muito formal e por ser um trabalho 

destituído de significados. 

Tais fatos reforçam a nossa percepção da grande responsabilidade dos cursos de 

graduação, como também de formação continuada de professores para encontrar meios que 

desmistifiquem as falsas crenças formuladas sobre a matemática e que transformem as 

marcas que ficaram dessa fase inicial da educação desses professores. 

A preocupação com a formação do professor não é recente e já perpassa mais de um 

século, quando estudiosos como George Polya (1962, conforme citado em Onuchic & 

Morais, 2013, p. 673) e Félix Klein (1908, citado em Onuchic & Morais, 2013, p. 673) já 

percebiam a fragilidade na formação inicial do professor. Apesar de ainda continuarmos 

com um modelo de ensino superior que não tem demonstrado resultados positivos em sala 

de aula, algumas ações têm ocorrido para melhorar essa situação. Segundo Onuchic e 

Morais (2013) muito se tem feito para tentar modificar esse paradigma, por meio de 

congressos, palestras, artigos, pesquisas, porém as autoras enfatizam que a maior mudança 

precisa ser realmente na estrutura dos cursos que têm o objetivo de formar os professores. 

Porém, tais mudanças caminham lentamente. 

Para Silver (2006, conforme citado em Onuchic & Morais, 2013, p. 674) apesar dos 

avanços terem sido pequenos, é possível perceber ações e reações significativas no 

processo de mudança de formação do profissional de educação. Os currículos vêm sendo 

estruturados de forma mais desafiante; é possível encontrar depoimentos de experiências do 

ensino da matemática, foco deste trabalho, com uma prática mais construtiva e com 

resultados positivos; encontra-se um perfil de professor da área de matemática diferente de 

                                                           
1
São informações, princípios científicos, leis, etc., estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e 

psicológica por especialistas. É matéria de ensino apenas o que é redutível ao conhecimento observável e 

mensurável. Os conteúdos decorrem, assim, da ciência objetiva, eliminando-se qualquer sinal de 

subjetividade. O material instrucional encontra-se sistematizado nos manuais, nos livros didáticos, nos 
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tempos anteriores, descrito agora como um profissional desejável e já se percebe em alguns 

profissionais a necessidade de mudança, de procurar uma qualificação.  

Encontramos alguns resultados de pesquisas que confirmam ser possível essa 

mudança relatada por Silver (2006, como citado em Onuchic & Morais, 2013, p. 674), 

como, por exemplo, Nacarato (2010) que apresenta em seu artigo sua experiência enquanto 

professora do curso de Pedagogia, da disciplina Fundamentos e Metodologia do Ensino da 

Matemática, com a proposta de partir dos relatos pessoais das futuras professoras sobre as 

experiências que tiveram e as marcas que a matemática deixou em suas vidas. Ela propõe o 

que denomina “escrita de si” (Nacarato, 2010, pág. 906) que consiste em uma reflexão 

sobre as práticas em sala de aula, um repensar sobre os moldes educacionais pelos quais 

tais profissionais passaram e uma reinvenção desses espaços e saberes sobre a docência 

matemática. Isso porque a autora acredita que, ao escrever sobre as próprias sensações, é 

possível fazer uma análise de consciência da historicidade escolar das futuras formadoras, 

como também auxiliar o professor formador a interpretar esses momentos na experiência de 

cada um e planejar estratégias para criar uma nova relação com a matemática. 

A técnica de Grupo Focal
2
 (Kind, 2004) é outra forma de conseguir com que os 

futuros professores possam interagir e discutir sobre determinado assunto, gerando banco 

de dados para o professor formador que, de uma forma mais espontânea, terá a 

oportunidade de coletar informações importantes para futuras ações.  Para Kind (2004, p. 

125):  

Os grupos focais utilizam a interação grupal para produzir dados e insights que 

seriam dificilmente conseguidos fora do grupo. Os dados obtidos, então, levam em 

conta o processo do grupo, tomados como maior do que a soma das opiniões, 

sentimentos e pontos de vista individuais em jogo. A despeito disso, o grupo focal 

conserva o caráter de técnica de coleta de dados, adequado, a priori, para 

investigações qualitativas”. 

                                                           
2
 O grupo focal pode ser utilizado no entendimento das diferentes percepções e atitudes acerca de um fato, 

prática, produto ou serviço. O grupo focal, em geral, não é considerado adequado para estudar a frequência 

com que determinados comportamentos ou opiniões ocorrem. Pode ser considerado uma espécie de entrevista 

de grupo, embora não no sentido de ser um processo onde se alternam perguntas do pesquisador e respostas 

dos participantes. (Lervolino & Pelicioni, 2001, p. 116).    
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Assim, compartilhamos também com a colocação de Oliveira (2000 conforme 

citado em Nacarato, 2010, p.909) quando relata sobre a importância dessas informações 

coletadas a partir dessas técnicas:  

As aprendizagens situadas em tempos e espaços determinados atravessam a vida dos 

sujeitos. O acesso ao modo como cada pessoa se forma, como a sua subjetividade é 

produzida, permite-nos conhecer a singularidade da sua história, o modo singular 

como age, reage e interage com os seus contextos. (Oliveira, 2000 conforme citado 

em Nacarato, 2010, p.909) 

A reflexão sobre a subjetividade do futuro professor constitui-se numa prática de 

formação que procura trabalhar com o que há de mais estrutural na formação de um 

profissional: o ser. Podemos considerar uma prática que pode ser repetida, em diferentes 

níveis, na rotina do professor de séries iniciais, já que a escolarização está intimamente 

relacionada ao desenvolvimento humano, com as sensações, opiniões, que são parte da 

construção dessa subjetividade. Em outras palavras, tanto na formação do professor como 

no trabalho com as crianças nos primeiros anos de escolaridade é imprescindível que o 

professor tenha sensibilidade de olhar, de ouvir e de dar voz ao sujeito aprendiz, para que 

ele possa colocar suas experiências, fazer trocas com o outro e gerar aprendizagem mútua. 

Acreditamos que a interação social precisa estar presente em todas as ações 

educacionais dentro de uma escola, pois o conhecimento não se dá isoladamente, ele é fruto 

da concatenação de saberes e experiências. Ponte et al (2007) nos apresentam a importância 

da comunicação nos cursos de formação de professores para as aulas de matemática. Eles a 

consideram marcador essencial no processo de ensino-aprendizagem, pois, segundo eles, as 

salas de aulas são um espaço propício para que haja comunicação, tanto a respeito da 

própria matemática como de assuntos gerais.  

Os novos significados e as novas formas de compreensão são construídos e 

reconstruídos através de processos individuais de gerar sentido e processos sociais 

de interacção das mensagens, das pessoas e dos contextos culturais da sala de aula. 

A aprendizagem converte-se, assim, num processo de interacção e reflexão, onde o 

professor não se limita à transmissão de um conhecimento matemático estabelecido 
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e objectivamente codificado, mas empenha-se na organização de um conjunto de 

tarefas diversificadas e não rotineiras que promovam uma variedade de estratégias 

de resolução de problemas pelos alunos e os levem a partilhar as suas ideias, com 

vistas à negociação de conceitos matemáticos e à construção de novos 

conhecimentos. Nesta perspectiva, ganham grande importância as práticas 

discursivas que ocorrem na sala de aula, tendo de se questionar se são de facto 

promotoras da compreensão dos significados e da linguagem da Matemática. (Ponte 

et al, 2006, p. 42-43) 

O modo como essa comunicação vai ocorrer depende da visão que se tem da 

matemática. Se ela for vista como uma verdade absoluta, constituinte de regras rígidas e 

processos pré-determinados, haverá uma comunicação em que o objetivo será de 

unicamente transmitir uma informação, controlar o feedback, para que a resposta venha 

como o esperado e o processo estará encerrado. Agora, se a matemática for entendida como 

um conhecimento que pode ser construído e discutido, a dinâmica e a função da 

comunicação serão diferentes. Dessa forma, a aprendizagem ocorrerá num clima de trocas, 

de interação social. A riqueza dos conhecimentos de todos os partícipes tomará conta do 

espaço e todos se sentirão capazes de participar, de trocar e de reformular seus conceitos. 

Por isso, a postura de um professor em sala de aula pode influenciar bem ou mal os 

seus alunos, na relação com a matéria, com o aprender e, inclusive, em relação à escolha de 

uma profissão, quem sabe da mesma profissão. As crenças, as concepções de um professor 

ditam como ele irá trabalhar a matemática em sala de aula. Quando o professor se coloca 

como o centro da sala de aula, o detentor do conhecimento e da verdade e seu aluno como 

receptor passivo das informações, provavelmente ficará mais em destaque sua postura que 

o conhecimento que está sendo trabalhado. Assim, não ocorrerá o tipo de comunicação 

ideal citada por Pontes et al (2006). É preciso que os formadores se preocupem em colocar 

os alunos como atores, como construtores do conhecimento, de modo a gerar curiosidade, 

autonomia, vontade de busca e prazer em estudar. 

A aprendizagem matemática possibilita várias outras aprendizagens, pois 

desenvolve capacidades cognitivas gerais que acabam por beneficiar outras áreas. Isso se 

refere à particularidade de que matemática não se aprende, se faz (Sánchez Huete, 1998 
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conforme citado em Huete & Bravo, 2006, p.21), pois é uma ciência produzida pela mente 

humana, resultado de infinitas pesquisas/vivências e descobertas.  

Para a educação matemática engendrar aquisições específicas e gerais de 

conhecimentos, é importante que o professor exerça sua função de ensinar numa sequência 

diferente ao abordar os conteúdos matemáticos. Essa perspectiva é necessária tanto para o 

professor formador como para o futuro professor em atuação na nova profissão, pois se 

trata de uma sequência no processo de ensino-aprendizagem: professor formador com 

relação ao futuro professor, este com seus alunos e, assim, consecutivamente. 

Por isso, Huete e Bravo (2006) enfatizam que a forma de trabalhar e cobrar os 

conteúdos matemáticos nos anos iniciais não deveria acontecer abstratamente, pois os 

alunos dessa etapa ainda estão na fase do concretismo, quando necessitam vivenciar com o 

material físico e/ou situações reais para depois abstrair conceitos. Os alunos só raciocinam 

logicamente quando têm a oportunidade de manipular objetos ou de pensar sobre os seus 

conhecimentos. Eles nos lembram de que a matemática está ligada ao mundo físico, 

concreto e que os professores esquecem e querem a todo custo que os alunos entendam os 

conteúdos de forma abstrata, sem ligação com a realidade.  

Nos postulados de Piaget, podemos encontrar as etapas do desenvolvimento 

propostas por ele, o que nos permite associar e justificar a necessidade dos materiais 

concretos e/ou atividades diferenciadas e bem planejadas nas aulas de matemática. Isso 

ocorre porque as crianças que frequentam os anos iniciais, entre os 6 aos 11 anos, estão na 

fase do pensamento “lógico-concreto”, sem citar a educação infantil entre 4 e 5 anos em 

que o trabalho deve ser totalmente baseado no corpo e no concreto (Piaget & Inhelder, 

2002) 

É consenso para alguns autores que quando o professor parte das leis e regras gerais 

dos conteúdos matemáticos para posterior aplicação pode-se gerar bloqueios e dificuldades, 

que são apresentados pelos alunos. O processo mais defendido é o uso dos materiais 

concretos, dos conhecimentos prévios e da elaboração mental de cada aluno para o alcance 

da real aprendizagem. Segundo as etapas de desenvolvimento de Piaget, somente a partir 

dos 11, 12 anos, o aluno estará preparado para pensar abstratamente e usar o pensamento 

formal.  
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O ensino e a aprendizagem destes conteúdos devem ser observados com especial 

atenção e cuidado, considerando que o âmbito do conhecimento matemático gerou 

um bom número de dificuldades de aprendizagem nos alunos, apesar de não existir, 

em muitos casos, outro tipo de deficiência que o justificasse. Nesse sentido, é 

importante refletir que muitas dificuldades foram produzidas por um ensino 

inadequado e pouco funcional dos conteúdos matemáticos. (Huete & Bravo, 2006, 

pag.21)  

Contudo, Spinillo e Magina (2004) observam que é unânime a aceitação e 

credibilidade no uso dos materiais concretos no ensino da matemática nos anos iniciais. 

Mas o seu uso indiscriminado e sem planejamento não surte o efeito esperado e não passa 

de um brinquedo ou um objeto na mão do aluno. O professor deve se preocupar em fazer a 

relação entre o material utilizado e o conteúdo a ser trabalhado, para que o aluno perceba e 

compreenda a representação do material na formulação de um conceito. O material 

concreto pode ser o auxiliar no processo de construção da aprendizagem, ajudar na correção 

dos erros e na formulação de hipóteses. Porém, para algumas atividades, o apoio no 

material concreto não terá efeito; a linguagem, a interpretação será mais importante, como, 

por exemplo, na resolução de situações problema. 

Deve ser observado pelo professor formador e pelos futuros professores, 

consequentemente, como as aulas serão planejadas, quais instrumentos serão utilizados para 

fazer acontecer a conexão entre tais instrumentos e o conteúdo e, em consonância com 

esses procedimentos, é imprescindível a presença da afetividade para que os futuros 

professores sintam-se envolvidos e motivados. 

Portanto, a partir dos aspectos importantes para a formação do professor, que já 

foram discutidos aqui, acreditamos que é preciso que o formador e o futuro professor tenha 

emoção com o trabalho que está sendo realizado. Como já foi dito, a afetividade e a escuta 

sensível são capazes de envolver os alunos de tal forma que possam se sentir motivados 

para envolver-se no processo de aprendizagem. Pois, 

(...) as emoções são fenômenos que assinalam a presença de algo importante ou 

significante em um determinado momento na vida de um indivíduo. Elas se 
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manifestam por meio de alterações na sua fisiologia e nos seus processos mentais e 

mobilizam os recursos cognitivos existentes, como a atenção e a percepção. 

(Cosenza & Guerra, 2011, p.75) 

Uma vez motivados e envolvidos, os futuros professores estarão mais atentos e, 

como afirma Antunes (2001 conforme citado por Santoro, 2013, p. 2), “a motivação, em 

sentido pedagógico, é uma predisposição para a ação”. Logo, entendemos que alunos 

motivados estão predispostos para agir, para trabalhar em busca do saber. 

Porém Cosenza e Guerra (2011) ressaltam que as emoções, quando negativas, 

também podem ser maléficas. O excesso de ansiedade, de estresse, a apatia, o medo e a 

frustração podem trazer prejuízos à aprendizagem. Por isso há a necessidade do professor 

fazer um bom planejamento de sua aula para gerar entusiasmo, curiosidade, envolvimento e 

desafio. 

Logo, acreditamos que se o futuro professor estiver envolvido num ambiente 

emocionalmente organizado e planejado com atividades significativas, que representem sua 

futura profissão, não apresentará as grandes dificuldades que vêm ocorrendo, no decorrer 

da história, para aprender e ensinar os conteúdos matemáticos.  

Concordamos, assim, com Cosenza e Guerra (2011) que o cérebro humano é 

geneticamente concebido à aprendizagem dos números, sem considerar algumas disfunções 

que impedem ou diminuem essa possibilidade. Há áreas cerebrais responsáveis pelo 

trabalho com a matemática, mas não são regiões centralizadas, agrupadas, o que quer dizer 

que há várias partes funcionando sob a orientação do lobo parietal, que é a principal região 

funcionamento para o raciocínio matemático. Essa região realiza conexões quando estamos 

trabalhando com os conceitos matemáticos do nosso dia a dia. Desde muito pequenos, os 

alunos já têm o senso que é inato para a representação dos números. Com as estimulações, 

com a exposição à linguagem e à educação matemática, eles começam a reconhecer os 

algarismos, a operar com eles, fazendo novas conexões cerebrais e estabilizando o 

funcionamento conjunto do sistema nervoso. 

Sabemos que o estímulo e as emoções têm grande importância na aquisição dos 

conhecimentos. Todo sujeito nasce com a predisposição a aprender, basta que esteja 

inserido em um ambiente rico de oportunidades e desafios. Mesmo o professor tendo 
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passado pelas diversas experiências negativas que já foram discutidas, pela falha em sua 

formação, ainda há caminhos que podem levá-lo a mudar o seu perfil profissional. E o 

caminho para essa transformação passa pelas inúmeras formações continuadas que são 

oferecidas e pela disposição de se tornar um professor pesquisador. Desse modo, suas ações 

podem se modificar em sala de aula. De acordo com Silver (2006, conforme citado por 

Onuchic & Morais, 2013, p.674):  

 Um professor de Matemática proficiente tem um conhecimento profundo de 

matemática, tanto dentro quanto fora do currículo escolar; ele sabe como os alunos 

aprendem e operam mentalmente o conhecimento matemático (essa competência do 

professor é o conhecimento conceitual para ensinar). A proficiência no ensino de 

matemática também inclui um repertório fluente de procedimentos pedagógicos 

(fluência procedimental para ensinar), juntamente com a habilidade para planejar 

aulas e materiais didáticos e para avaliar de que forma decisões e ações pedagógicas 

particulares podem influenciar a aprendizagem dos alunos (competência estratégica 

e raciocínio adaptativo para ensinar). Finalmente, outro componente crucial do 

ensino proficiente é uma orientação rumo a um aperfeiçoamento contínuo do 

conhecimento e do desempenho do indivíduo enquanto professor (disposição 

produtiva para ensinar).  

 Talvez assuste aos professores saber que é necessário ter tantas habilidades 

para ser um professor proficiente, mas entendemos que é preciso, sim, buscar todos 

esses fatores. É muito importante lembrar que o professor lida com formação de 

sujeitos e que qualquer erro pode ser muito prejudicial para toda a vida do ser. 

Ressaltamos, por isso, a importância desse profissional estar sempre em busca de 

novos conhecimentos, independente de como tenha sido sua história acadêmica, 

outras oportunidades de formação estão sempre à disposição. 

No capítulo a seguir, apresentamos uma entre tantas possibilidades de estratégias 

que estão disponíveis para que o professor realize um trabalho mais significativo com a 

educação matemática. Acreditamos que a resolução de problemas seja um desses caminhos 

em que o aluno possa usar seus conhecimentos como participante ativo, na construção do 



17 

 

 

seu próprio saber, tendo a atuação do professor como mediador desse processo de ensino e 

aprendizagem. 



 

2.2 Resolução de problemas 

 

Os estudos sobre a Resolução de Problemas e as possibilidades de seu uso como 

metodologia para se ensinar e aprender matemática, tiveram início com Polya (1944, 

conforme citado por Onuchic & Allevato, 2011, p. 77), que é considerado o pai da 

Resolução de Problemas (Onuchic & Allevato, 2011). Segundo os autores, essa pesquisa 

aconteceu, de acordo com Lambdin e Walcott (2007 conforme citado em Onuchic & 

Allevato, 2011, p. 77-78), no momento em que a matemática passava pela fase da 

Aritmética significativa, época em que seguia a Teoria psicológica da Gestalt. O 

conhecimento cobrado, naquele momento, era o da aprendizagem incidental, da 

compreensão de ideias, da aplicação da matemática em problemas do mundo real, da 

compreensão do todo e, em contrapartida, Polya (1944 conforme citado em Onuchic & 

Allevato, 2011, p. 77-78) focava em descobrir como se poderia resolver problemas e como 

ensinaria mecanismos para se aprender através da resolução de problemas. Desde aquela 

época, é possível perceber a Resolução de Problemas como uma metodologia da 

aprendizagem da matemática em que os conteúdos são vistos como ferramentas.  

Na década de 1980, muitos pesquisadores e educadores que acreditavam na 

eficiência da resolução de problemas não desistiram, mesmo com as diversas fases pelas 

quais o ensino da matemática passou, eles continuaram suas pesquisas (Onuchic & 

Allevato, 2011). 

Em 1992 foi formado o Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas – 

GTERP, na Universidade Estadual Paulista – UNESP, coordenado pela Profa. Dra. Lourdes 

de La Rosa Onuchic. Esse grupo também tinha o objetivo de estudar sobre o processo de 

ensino e aprendizagem em matemática por meio da resolução de problemas. 

No ano de 2007, foi lançada uma edição especial da revista Mathematics Teacher 

3
(MT) com uma coletânea de artigos que apresentavam a historicidade da Educação 

Matemática nos meados das décadas do século XX. Trata-se de uma revista que conversa 

diretamente com os professores e educadores com o objetivo de promover uma nova visão 

                                                           
3
 Para mais informações acesse, por exemplo, o sítio:  

http://www.nctm.org/publications/mathematics-teacher/ 

http://www.nctm.org/publications/mathematics-teacher/
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de ensinar a matemática tão discutida entre os estudiosos da área (Onuchic, 2011). Foi 

nessa mesma revista que a resolução de problemas foi indicada, na década de 1980, para ser 

o foco do ensino e aprendizagem da matemática.  

A apresentação do histórico a respeito das pesquisas sobre a resolução de problemas 

deve-se à intenção de demonstrarmos que é um assunto que já vem sendo estudado há 

bastante tempo. Ele tem apresentado grande credibilidade por parte de muitos 

pesquisadores, pois se trata de uma proposta de nova metodologia de ensino dos conteúdos 

matemáticos, cujos resultados são positivos. 

Na literatura, encontramos outro termo que é utilizado ao se referir à matemática 

que enfoca num modelo mais empírico e multidisciplinar, que se distancia do engessamento 

das regras e procedimentos: a Educação Matemática. Segundo Onuchic (2011, p. 6):  

Esse movimento de reforma na Educação Matemática, vigente até hoje, aponta para 

a Resolução de Problemas como primeiro padrão de procedimento para o trabalho 

como os padrões de conteúdo, sendo que o ensino de Matemática através da 

resolução de problemas é nele fortemente recomendado.  

A Educação Matemática tem o objetivo de produzir conhecimento matemático 

significativo, construído pelo sujeito ao vivenciar as situações experienciadas no dia a dia. 

Segundo Onuchic (2012), a Educação Matemática não é uma ciência exata, ela é resultado 

do conhecimento vivido e observado pelo sujeito, sem estar vinculado às teorias e métodos 

científicos. Dessa forma, nos interessa muito compreender essa nova linha da matemática 

para esclarecer a função do ser humano e de suas experiências no ensinar e aprender 

matemática. 

Nesse sentido, ressaltamos a intenção de propor a explanação e utilização da 

metodologia descrita por Onuchic e Allevato, 2011, que trata do trabalho com a resolução 

de problemas em sala de aula pelos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A 

finalidade é que se utilize o problema como ponto de partida para a construção de novos 

conhecimentos, novos conceitos, sendo os alunos coparticipantes nessa construção e os 

professores os responsáveis pela condução dessa caminhada. Com esse trabalho, os alunos 
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podem ter a oportunidade de compreender os conceitos, os processos e as técnicas dos 

conteúdos matemáticos através da resolução de problemas.  

Segundo Huete e Bravo (2006) em torno de 70% dos sujeitos apresentam 

dificuldades na resolução de problemas matemáticos, como também na compreensão de 

conceitos básicos necessários para sua resolução. Eles estão habituados a seguir o modelo 

dado pelo professor, para aplicar o procedimento ensinado e não a pensar e usar seus 

conhecimentos para tentar resolvê-los. 

Mediante essas dificuldades e todo esse processo de mudança de concepções 

educacionais, encontramos nos estudos de Onuchic e Allevato (2011) mais uma inovação 

relacionada aos termos utilizados na área da educação. Porém, após análise, percebemos 

que não se trata somente de mudança de nomenclatura, mas de paradigma. As autoras 

uniram os termos ensino, aprendizagem e avaliação, formando uma única expressão, 

ensino-aprendizagem-avaliação, para ressaltar que esses processos não ocorrem 

isoladamente, que um está ligado ao outro. No momento em que se ensina também ocorre 

aprendizagem e consequentemente pode e deve acontecer a avaliação. Nesse ciclo, que não 

se finda, tanto o professor como o aluno praticam e recebem o ensino-aprendizagem-

avaliação.  

O grupo GTERP passou a considerar ensino-aprendizagem-avaliação como uma 

metodologia para o trabalho dentro de sala de aula. Nessa perspectiva, o aluno realiza suas 

produções, utilizando seus próprios métodos e seus resultados são analisados por ele e pelo 

professor. O pensar matemático do aluno é valorizado a partir do momento que o professor 

dá voz para esse sujeito, para que dê justificativas para as suas produções e explique a sua 

linha de pensamento.  

A escuta sensível faz parte desse processo de utilização da resolução de problemas 

para o trabalho com as unidades matemáticas. Para Pontes et al (2006, p. 45) afirma que: 

A linguagem oral (complementada pela linguagem corporal) serve de suporte ao 

pensamento, sendo através dela que se desenvolve o essencial do ensino-

aprendizagem da Matemática. No entanto, a linguagem escrita (incluindo todo o 

tipo de registos escritos, simbólicos e representações icónicas) é uma forma de 
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comunicação que tem um papel complementar fundamental no ensino-

aprendizagem desta disciplina. 

A atividade escrita do aluno perde o valor quando ele não tem a oportunidade de 

expressar seu pensamento sobre seus registros. Toda forma de escrita precisa ser 

valorizada. É o meio que o professor tem de saber: como seu aluno pensa? Quais estratégias 

ele utiliza para chegar a essa resposta? 

Trata-se de um exercício que o professor precisa fazer constantemente, pois não é 

comum no nosso modelo educacional dar voz ao aluno, aceitar formas diferentes de 

resolução numa questão. Mas está comprovado, por diversas pesquisas, que esse é o 

caminho para ajudar o aluno a galgar rumo ao sucesso, a acreditar em suas potencialidades 

e possibilidades.  

Muniz (2009), em seu artigo A produção de notações matemáticas e seu significado 

fala sobre esta prática, traz a ideia de esquema apresentada por Piaget e revista por 

Vergnaud (1998, conforme citado por Muniz, 2009, p.115) que auxilia o trabalho do 

professor na compreensão das produções matemáticas de seus alunos. Os esquemas são o 

caminho, as estratégias, a linha de pensamento utilizada pelo aluno na resolução de um 

problema. Normalmente, chama a atenção do professor os caminhos que são diferentes do 

que era esperado como resolução. E aí está a importância do olhar atento e da escuta 

sensível para compreender a linguagem matemática utilizada pelo aluno. Ao analisar os 

esquemas produzidos, o professor terá a oportunidade de perceber as riquezas de 

pensamento, os erros cometidos, as dificuldades apresentadas, os conhecimentos acionados, 

os caminhos diferenciados, os obstáculos que normalmente estão nas produções de seus 

alunos. 

Vergnaud (1998, conforme citado por Muniz, 2009, p.116), na teoria dos campos 

conceituais (TCC),  

(...) propõe que, para compreender a natureza do pensamento e obter suas 

constituições mais essenciais, devemos considerar todos os registros da atividade 

humana, não nos limitando, somente, aos registros científicos ou técnicos, mas 

considerando também os gestos, os diálogos, as interações sociais e afetivas.  
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Tudo pode e deve ser anotado pelo professor, todas as reações e ações do aluno são 

informações para compreender como ele está se sentindo com a construção de determinado 

conhecimento.  

Para a utilização dos esquemas da TCC, o aluno fará uso dos conceitos que ele já 

possui. Com eles, será capaz de selecionar os objetos, as propriedades e as relações que irão 

conduzi-lo na realização da tarefa (Muniz, 2009, p.118). 

Segundo pesquisas, a utilização dos esquemas tem se mostrado bastante eficiente 

enquanto ferramenta em sala de aula. Desse modo, é possível visualizar uma importante 

interação entre a resolução de problemas, proposta por Onuchic (2011), e a utilização dos 

esquemas da TCC, apresentada por Vergnaud (1998, como citado em Muniz, 2009). 

Para realizar um trabalho envolvendo a resolução de problemas, a metodologia 

ensino-aprendizagem-avaliação e a utilização dos esquemas da teoria dos campos 

conceituais, é necessário que haja uma mudança de posturas e de atitudes por parte de 

professores e alunos. Ela começa pelo planejamento do professor. Este precisa fazer uma 

boa seleção do problema, que será o problema gerador e que deverá estar em consonância 

com o conteúdo que ele deseja trabalhar. Ele precisa deixar de ser o centro do processo e 

transferir para o aluno o lugar de destaque. O aluno, por sua vez, assume a responsabilidade 

por sua aprendizagem e precisa compreender a nova forma de caminhar (Onuchic & 

Allevato, 2011). 

 Onuchic e Allevato (2011) propõem, em seu artigo Pesquisa em resolução de 

problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas, uma sequência de roteiro para se 

utilizar a resolução de problemas como uma metodologia para o trabalho com a matemática 

em sala de aula. O roteiro é composto por nove etapas. Para melhor compreensão, as 

organizamos em um quadro, a saber:  
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Quadro 1.  Etapas do roteiro da metodologia em resolução de problemas 

 Etapa Atores Descrição 

 

 

1ª 

 

 

Preparação do problema 

 

 

Professor 

Escolher um problema, que será o problema 

gerador. Deverá estar vinculado ao novo conteúdo 

que se deseja trabalhar.  

Obs.: É importante que o assunto não tenha sido 

tratado em sala anteriormente. 

2ª Leitura individual Alunos Cada aluno receberá uma cópia do problema e fará 

uma leitura individual. 

 

 

3ª 

 

 

Leitura em conjunto 

 

 

Alunos em 

grupo 

Organizar os alunos em grupo e solicitar que façam 

nova leitura do problema em grupo. O professor 

poderá auxiliar na leitura do grupo, se houver 

dificuldade. Se surgir palavras desconhecidas no 

texto, poderão recorrer ao professor ou mesmo ao 

dicionário. 

 

 

 

 

4ª 

 

 

 

 

Resolução do problema 

 

 

 

 

Alunos 

Após a compreensão do enunciado e retirada todas 

as dúvidas, os alunos em grupo numa postura 

cooperativa e colaborativa irão resolver o problema. 

Obs: como o aluno é um co-construtor do 

conhecimento, ao resolver o problema ele estará 

construindo o conteúdo planejado para aquela aula. 

 

 

 

 

 

5ª 

 

 

 

 

 

Observar e incentivar 

 

 

 

 

 

Professor 

Nesta fase o professor não irá transmitir nenhum 

conhecimento, não é mais o seu papel. Enquanto os 

alunos trabalham em grupo, resolvendo o problema, 

o professor observar o comportamento e parceria 

dos alunos, estimula o trabalho em equipe. O 

professor incentiva os alunos a usarem os seus 

próprios recursos e atendem aqueles que demonstra 

dificuldade, levando-os a pensar, questionando-os e 

ajudando-os a resolver problemas secundários que 

possam aparecer. 

 

6ª 

 

Registro das resoluções na 

lousa 

 

Alunos 

representantes 

Um aluno representante de cada grupo irá resolver o 

problema na lousa, estando certo, errado, 

incompleto, para que todos possam analisar e 

discutir o processo de cada grupo. 

 

 

 

 

7ª 

 

 

 

 

Plenária 

 

 

 

 

Professor e 

alunos 

Nesse todos os alunos são convidados para 

participarem de uma discussão sobre as resoluções 

colocadas na lousa. Poderão defender e explicar seus 

pontos de vista, tirar suas dúvidas, compreender o 

processo dos outros grupos. O professor fará o papel 

de mediador e guia da discussão incentivando a 

participação de todos. 

Obs.: Esse é um momento muito rico para a 

aprendizagem. 

 

 

8ª 

 

 

Busca do consenso 

 

 

Professor e 

alunos 

Depois do momento de discussão, de serem sanadas 

as dúvidas e analisadas todas as resoluções, o 

professor tenta juntamente com a classe chegar num 

consenso sobre o resultado correto para a questão. 

 

9ª 

 

Formalização do conteúdo 

 

Professor 

Nesse momento, o professor formaliza na lousa os 

conceitos, os princípios e os procedimentos 

construídos através da situação-problema. 

Fonte: construído pela autora a partir de informações encontradas em Onuchic e Allevato (2011). 
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Como nos deparamos historicamente com um problema no ensino e na 

aprendizagem da matemática, acreditamos que a proposta do roteiro Quadro 1 nos oferece 

um novo olhar, uma nova possibilidade para mudarmos o paradigma desse processo de 

educação que envolve a educação matemática dentro das escolas.  

Segundo o estudo de Onuchic e Allevato (2001), as implicações desse trabalho, na 

forma como elas realizam, tem demonstrado grande eficiência e apresentado mudança de 

postura e de resultados na “ensinagem” e na aprendizagem. 

Em consonância com os estudos das autoras, percebemos que Huete e Bravo (2006) 

também têm a percepção dos ideais da Educação Matemática, do novo fazer matemática, 

que ressalta a importância do pensar e do próprio conhecimento do aluno, quando relatam 

que    

Os fundamentos da matemática não são mais que os fundamentos do pensamento, 

da observação, da intuição, da imaginação e do raciocínio lógico; da capacidade 

para estabelecer relações, para induzir, inferir, deduzir, para aplicar um significado a 

uma simbologia que opera em novas criações de significado. (Huete & Bravo, 2006, 

p.111) 

 

É com esses pressupostos que observamos ser possível atingir a aprendizagem 

significativa e funcional em circunstâncias reais da vida. É urgente a mudança do 

paradigma da educação matemática em sala de aula. Por isso acreditamos, que a resolução 

de problemas é um caminho para o fazer matemática de forma diferente e mais significativa 

para o aluno. É uma possibilidade de alcançar os objetivos das grades curriculares de 

matemática, trabalhando com as habilidades e conhecimentos, e não somente com a 

transmissão do conteúdo de forma mecânica e sem significado. 

Segundo Sánchez Huete (1998, como citado em Huete & Bravo, 2006) a educação 

matemática é produzida pela mente, não é estática, é dinâmica, precisa ser vivida e 

experienciada pelo sujeito. Por isso, optamos pela metodologia de Resolução de Problemas 

por meio de intervenções psicopedagógicas junto às professoras do 3º ano do Ensino 

Fundamental. Descrevemos, no próximo capítulo, a metodologia utilizada na pesquisa, 
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assim como a caracterização dos nossos participantes e os procedimentos utilizados no 

decorrer deste estudo. 



 

III – Método de Intervenção 

 

O método de intervenção psicopedagógica em Educação Matemática tem sido muito 

utilizado tanto em estudos que buscam compreender as dificuldades de aprendizagens dos 

alunos quanto em estudos que analisam processos de formação inicial e continuada dos 

professores. Como há um contingente histórico bem considerável de alunos com 

dificuldades na aquisição dos conceitos matemáticos, muitos autores têm direcionado suas 

pesquisas para a formação e atuação do professor, buscando entender e explicar essa 

questão que perpassa várias fases de reformulações do ensino da matemática na história. 

Baseamo-nos no estudo de Pina Neves e Fávero (2012) que tratam do valor da 

pesquisa em intervenção psicopedagógica que dê voz ao sujeito e que ocorra numa 

dinâmica interativa, valorizando os aspectos sociais, emocionais e cognitivos. 

Concordamos com as autoras, e procuramos também o desafio desse tipo de método: a 

trans-formação de pensamentos e atitudes, pois com a dimensão dos dados, adquiridos com 

ele, é possível obter evidências das competências e dificuldades sobre o aprender e o 

ensinar, assim também como construir esses importantes processos. 

Ainda em consonância com o estudo acima, ressaltamos a grande dificuldade dos 

alunos em utilizar seus conhecimentos para resolver situações problema, pois eles 

apresentam forte vínculo às regras, em detrimento dos significados conceituais e de seus 

próprios esquemas. Outro problema é aquele encontrado na atuação dos professores, 

quando eles não primam pela compreensão e significado dos conteúdos ensinados e não 

incentivam a construção de novos caminhos para resolver as situações apresentadas. 

Quando não valorizam a reflexão do aluno sobre suas produções, não incentivam a 

criatividade e nem realizam a análise das produções e dos esquemas de alunos (Pina Neves 

& Fávero, 2012, p.50). 

Acreditamos, então, que um trabalho que privilegie a intervenção psicopedagógica 

com os professores, valorizando seus sentimentos, percepções e suas necessidades, pode 

nos dar o retorno esperado para uma possível mudança de pensamento e atitude em relação 

ao trabalho com educação matemática. Assim, utilizando essa metodologia, realizamos as 
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sessões interventivas procurando sempre ressaltar a fala, as sensações e os desejos das 

professoras participantes da pesquisa, articulando com as necessidades de mudanças 

conceituais, procedimentais e de tomada de consciência, relacionadas ao ensino e 

aprendizagem de matemática, percebidas no momento da avaliação e no decorrer dos 

encontros. 



 

3.1 Sujeito(s) e/ou instituição 

 

Participaram dessa pesquisa três professoras do 3º ano do Ensino Fundamental que 

atuam em uma escola pública da Fercal – Sobradinho, no Distrito Federal. Esta instituição 

atende alunos de baixa renda, em sua maioria.  

As professoras terão suas identidades preservadas, por isso, serão tratadas de P1 

(professora 1), P2 (professora 2), P3 (professora 3) e a pesquisadora será chamada de PE. 

A P1 tem 33 anos, realizou todo o seu Ensino Fundamental e Médio em escola 

pública. É licenciada em Pedagogia, em instituição particular, pesquisou sobre 

relacionamento de professor e aluno em sua graduação. Fez especialização em Orientação 

Pedagógica, semipresencial, em instituição particular. Tem 4 anos de experiência em sala 

de aula e disse não ter interesse em exercer outra função dentro da escola ou da Secretaria 

de Educação. No momento, não está fazendo nenhum curso de aperfeiçoamento, mas relata 

ter gostado muito do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) de 

alfabetização. A professora gosta de realizar leituras que tratem sobre metodologias 

educacionais. Relatou que durante sua escolarização, principalmente nos anos iniciais, 

enfrentou alguns problemas de aprendizagem na área da matemática, mas que ao chegar no 

6º ano conseguiu dar um grande salto. Relata que em sua formação acadêmica e 

profissional recebeu os ensinamentos matemáticos de forma tradicional e expositiva. 

Porém, se sente preparada para lecionar conteúdos matemáticos com seus alunos, segundo 

ela por ter recebido bagagem em sua formação. A professora disse que gosta de utilizar 

jogos e outros materiais durante suas aulas de matemática e que a área que mais tem 

facilidade e habilidade é português. 

A P2 tem 29 anos, realizou todo o seu Ensino Fundamental e Médio em escola 

particular. É licenciada em Pedagogia, em instituição pública, pesquisou sobre tecnologias 

da informação e comunicação na escola em sua graduação. Fez especialização em 

Educação à distância e formação continuada, presencial, também em instituição pública. 

Tem 5 anos de experiência em sala de aula e disse ter interesse em talvez exercer outras 

funções para conhecer o funcionamento de outros setores na Secretaria de educação. E 

gostaria de ainda ter a oportunidade de ser professora em laboratório de informática. No 
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momento, não está fazendo nenhum curso de aperfeiçoamento, mas relata ter gostado muito 

do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo), quando participou de um 

projeto de produção de texto para o laboratório de informática. A professora gosta de 

realizar leituras que tratem sobre novos modelos de educação, mas não se interessa por 

assuntos sobre estatísticas relacionadas à educação. Relatou que durante sua escolarização, 

a relação com a matemática foi estremecida no período do ensino médio quando 

começaram a surgir as fórmulas que, para ela, eram sem sentido. Relata que em sua 

formação acadêmica e profissional, recebeu os ensinamentos matemáticos de forma bem 

tradicional. Relata com ênfase, que a matemática passou a ter sentido em sua vida mais por 

causa de sua avó que a fez conhecer o lado significativo dessa área. Ela disse se sentir 

preparada para lecionar somente alguns conteúdos matemáticos, pois outros ela reconhece 

que falta melhor orientação de como ensinar seus alunos de modo que eles compreendam o 

assunto trabalhado. Complementa dizendo que observa que, em alguns momentos, seus 

aportes teóricos estudados entram em conflito com o atual sistema de ensino. A professora 

disse que gosta de utilizar elementos do cotidiano, jogos, livro didático e atividades 

estruturadas durante suas aulas de matemática e que a área que mais tem facilidade e 

habilidade é a matemática, mas também trabalha com português com tranquilidade, porém 

já não tem tanto prazer em trabalhar com geografia, por causa da pouca formação e dos 

materiais que são pouco atrativos. 

A P3 tem 40 anos, realizou todo o seu Ensino Fundamental e Médio em escola 

pública. É licenciada em Pedagogia, em instituição particular, pesquisou sobre a utilização 

de jogos para o desenvolvimento da aprendizagem em sua graduação. Escolheu esse curso 

por gostar da área da educação, mas já pensou em mudar de profissão por questões 

financeiras. Fez especialização em Ensino Especial, também em instituição particular, 

semipresencial. Tem 21 anos de experiência em sala de aula e disse não ter interesse em 

exercer outra função dentro da escola ou da Secretaria de Educação. No momento, não está 

fazendo nenhum curso de aperfeiçoamento, e relata que a maioria dos cursos que fez foi na 

área de alfabetização e ensino especial. Apesar de sempre ter lecionado para as turmas de 

educação infantil ao 3º ano, não participou dos cursos do Pnaic. A professora gosta de 

realizar leituras que contribuam para a sua prática pedagógica, não gosta de teoria 
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desvinculada da prática. Relatou que durante sua escolarização, enfrentou problemas com a 

matemática ao ingressar no ensino médio por causa da falta de pré-requisitos do ensino 

fundamental. Relata que em sua formação acadêmica e profissional recebeu os 

ensinamentos matemáticos de forma tradicional, mas que sempre gostou muito de estudar 

matemática. Disse se sentir parcialmente preparada para lecionar conteúdos matemáticos 

com seus alunos, pois tem dificuldade em alguns assuntos. A professora disse que gosta de 

utilizar material concreto durante suas aulas de matemática. Ela disse que tem mais 

habilidade para trabalhar com português, porém gosta mais de aprender e tem mais 

facilidade com a matemática. 



 

3.2 Procedimento(s) Adotado(s)  

Realizamos este estudo numa Escola Pública de Ensino Fundamental do Distrito 

Federal, com características de uma “pesquisa-ação-formação”, de acordo com Suárez 

(2008, conforme citado por Nacarato, 2010, p. 907). Para esse autor, “(...) essa modalidade 

de pesquisa é „orientada para reconstruir, tornar públicos e interpretar os sentidos e 

significações que os docentes produzem e põem em jogo quando escrevem, leem, refletem 

e conversam, entre colegas, sobre suas próprias práticas educativas‟.” (Suárez, 2008 

conforme citado por Nacarato, 2010, p. 907). Remetemo-nos a esse autor, pois neste 

trabalho analisamos a nossa própria ação de pedagoga da Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (EEAA), em que uma das nossas funções é oferecer ambiente de reflexão e 

formação pedagógica aos professores. A atuação do pedagogo da EEAA é regulamentada 

pela Orientação Pedagógica (2010, p. 46-47) que em seu artigo 30 traz que: 

A atuação das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem deverá ser 

direcionada para o assessoramento à prática pedagógica e ao acompanhamento do 

processo de ensino e de aprendizagem em suas perspectivas preventiva, institucional 

e interventiva, sempre em articulação com as demais instâncias pedagógicas da 

instituição educacional.   

A intenção das nossas ações é atuar junto aos professores e, desse modo, foram 

escolhidas três professoras do terceiro ano do Ensino Fundamental por se tratar do último 

ano do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), período em que as crianças precisam ser 

alfabetizadas. Com base nos registros de Conselho de Classe da instituição, percebemos 

que a maior preocupação e o foco dos professores do BIA se concentram na escrita, na 

linguagem e, por esse motivo, escolhemos realizar a pesquisa em educação matemática 

nessa etapa para promover a reflexão sobre a importância de ocorrer a alfabetização 

matemática concomitantemente. 

Na intenção de obtermos dados essenciais para o início do nosso trabalho, 

realizamos uma primeira sessão de avaliação em que foram apresentados os objetivos e 

procedimentos do trabalho às professoras, lido e assinado o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo 1). Naquela ocasião também foi realizada uma discussão sobre 
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aspectos importantes do trabalho que vem sendo realizado por essas professoras com a 

matemática em sala de aula, como também uma reflexão sobre as próprias necessidades e 

sobre as necessidades de seus alunos relacionadas aos conteúdos matemáticos. Utilizamos a 

gravação em áudio de todas as sessões para posterior análise, assim como foram recolhidas 

algumas produções escritas dos nossos sujeitos de pesquisa. 

Para esse primeiro encontro, utilizamos a técnica de construção de dados baseada 

nos Grupos Focais a fim de fazer uma investigação sobre os anseios das professoras, as 

dificuldades apresentadas no processo de ensino-aprendizagem e sobre o desenvolvimento 

dos alunos. A técnica consiste numa discussão em grupo em que o pesquisador tem a 

oportunidade de ouvir a todos no mesmo momento, de observar a interação dos 

participantes, suas relações, seus sentimentos acerca do assunto escolhido. 

Para a caracterização das professoras participantes da pesquisa, realizamos uma 

entrevista individual e escrita (Anexo 4) que tratava sobre suas formações, experiências e 

percepções a respeito do processo de ensino-aprendizagem. 

As sessões subsequentes foram planejadas com base nessas discussões e nas 

necessidades das professoras. O ponto principal que se tornou o nosso foco de trabalho e 

pesquisa foi a grande dificuldade apresentada pelos alunos dessas turmas na resolução de 

problemas. Segundo as professoras, seus alunos conseguem aprender e/ou apreender os 

conteúdos apresentados, em sua maioria, porém quando é apresentada uma situação-

problema eles não conseguem realizar a atividade proposta. 

As intervenções psicopedagógicas aconteceram em sequência. Para a primeira, 

escolhemos trabalhar com a reflexão sobre o artigo “Pesquisa em Resolução de Problemas: 

caminhos, avanços e novas perspectivas” que trata a resolução de problema como 

metodologia, apresentando uma sequência didática de como utilizá-la. No segundo 

encontro, levamos algumas produções de alunos. Situações problema resolvidas por eles, 

utilizando seus esquemas e conhecimentos. Nessa oportunidade, propusemos uma reflexão 

sobre as práticas e atitudes das professoras perante as resoluções de seus alunos, 

semelhantes as que foram apresentadas.   

Para que as professoras pudessem sentir, relembrar a quantidade de conhecimentos 

utilizados no momento de resolução de um problema, nossa proposta para a terceira sessão 
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foi de uma questão problema retirada da prova do Exame Nacional do Ensino Médio de 

2014 (ENEM) para que resolvessem individualmente. Após o momento individual, elas 

puderam analisar suas respostas, discutimos e resolvemos conjuntamente. 

Na sessão seguinte, propusemos uma atividade em grupo, em que as professoras 

resolveriam outras situações problema unindo seus esquemas e conhecimentos, com a 

intenção de que percebessem a importância do outro para a construção do próprio 

conhecimento. 

Na quinta sessão, nossa sugestão foi, juntamente com as professoras, selecionarmos 

uma questão problema, no nível do terceiro ano, para realizarmos uma sessão de 

intervenção dentro da sala de aula. Nesse momento, as professoras, cada uma em sua turma 

e em horários diferentes para que a pesquisadora pudesse observar a sessão, seguiriam a 

sequência didática apresentada no artigo de Onuchic e Allevato (2011), analisado na 

primeira sessão de intervenção, apresentando uma nova forma de trabalhar com o conteúdo 

matemático. 

Para finalizar nossa proposta de trabalho, propusemos uma última sessão de 

avaliação em que as professoras avaliaram todo o processo de intervenção e a ideia de 

utilização da metodologia da resolução de problemas. A escolha deste procedimento foi 

muito importante para entendermos a dinâmica de trabalho das professoras fora e dentro de 

suas salas de aula, as suas necessidades e de seus alunos, que foram apresentadas no 

momento de planejamento das aulas e no processo de aprendizagem, respectivamente, além 

da disposição para a mudança que as professoras apresentavam. 

 



 

IV – Sessões psicopedagógicas 

4.1 Sessão de avaliação 

A sessão de avaliação foi realizada no dia 28 de abril de 2015, na sala da EEAA 

(Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) na instituição já citada, com duração de 

42 minutos e 37 segundos. Participaram dessa sessão a pesquisadora e as três professoras 

do 3º ano (P1, P2 e P3) já descritas anteriormente. 

 

Objetivos: Explicar os procedimentos do trabalho; analisar os documentos necessários para 

a realização do trabalho; assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; discutir 

sobre o trabalho realizado com a matemática em sala de aula; refletir sobre as necessidades 

dos professores e dos alunos referente ao trabalho com a matemática em sala de aula. 

 

Resultados 

Inicialmente a pesquisadora recebeu as professoras P1, P2 e P3 agradecendo por 

terem aceitado participar do trabalho proposto. Demonstrou sua preocupação por ter 

escolhido trabalhar com professores por saber da rotina e dinâmica dessa profissão, mas 

disse ter escolhido pelo prazer e inquietação que lhe traz. Ela apresentou o termo de 

consentimento (Anexo 1) às professoras, dizendo se tratar de um documento que esclarece 

o trabalho que será realizado, dando garantias para ambas as partes e precisa ser assinado 

por elas, se realmente concordarem. O termo foi lido e explicado pela pesquisadora.  

A pesquisadora deixou claro que todas as atividades, resultados, observações, 

gravações seriam conhecidas por elas e que tudo que fosse para o trabalho escrito seria com 

o consentimento delas. Indagou se as professoras consentiam com o termo e elas disseram 

que sim e que estava tudo bem entendido. 

A PE informou que precisaria decidir com as professoras o melhor dia para 

realizarem as sessões. E demonstrou sua preocupação com o dia em que duas delas dão aula 

de reforço (Projeto Interventivo)
4
 e com a quantidade de sessões pretendida inicialmente.  

                                                           
4
 Entenda-se por reforço, o acompanhamento escolar dado pelo professor regente em horário contrário ao 

aluno que apresenta alguma defasagem e/ou dificuldade na aprendizagem. Hoje o termo legalmente utilizado 
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Um assunto fora do trabalho foi citado pela pesquisadora: em coordenação dela com 

a vice-diretora da instituição em que trabalha e em que está realizando o trabalho de 

pesquisa, surgiu a ideia de propor para P1 e P2 darem as aulas de reforço no mesmo dia, 

para que estivessem reunidas na outra coordenação para planejar as aulas e para possibilitar 

a participação da professora P3, que está em regência no turno matutino. A P3 colocaria um 

filme para seus alunos, com a supervisão da direção e sentaria com as outras professoras 

para trocar ideias e planejar coletivamente, pois, segundo a vice-diretora, elas precisam 

andar juntas. A pesquisadora indagou a P3 se ela concordava e ela respondeu 

positivamente, mas especificando que gostaria de estar junto coordenando somente no 

planejamento mensal, pois, todas às vezes, é difícil e sobre os planos semanais, elas 

poderiam ir trocando atividades.  

Depois de algumas decisões procedimentais fechadas, a pesquisadora indagou às 

professoras como estava o trabalho com a matemática em sala de aula e houve silêncio. 

Mudou o questionamento, perguntando como é o jeito, a forma delas trabalharem com a 

matemática e ainda continuaram pensativas. A PE pediu sinceridade e tranquilidade, disse 

que precisava saber para poder ajudar, pois esse é seu objetivo. A professora P1 disse que 

no primeiro bimestre elas – olha para a P2 – trabalharam muito sobre numeração, 

contagem, adição, subtração e ainda faltava o desagrupamento. A PE pergunta se ela 

percebeu essa necessidade em seus alunos e ela disse que viu que eles precisavam de ajuda 

ainda em adição com e sem agrupamentos. Perguntou também como a P1 tem feito esse 

trabalho. Ela explicou que utiliza várias maneiras, uma delas é a sapateira e um ditado, e 

que pretendia utilizar o tapetinho, mas que ainda não estava pronto. Disse que o ditado tem 

sido efetivo e dado bons resultados. A PE pergunta se é um tipo de cálculo mental e ela 

disse que não. Disse que pede para os alunos colocarem as letras de A até H na metade de 

uma folha, coloca no quadro a primeira operação, adição sem agrupamento, observa quem 

                                                                                                                                                                                 

que descreve essa ação pedagógica é Projeto Interventivo. Segundo as Diretrizes Pedagógicas do BIA (2012), 

Projeto Interventivo ter por objetivo atender as necessidades dos alunos com dificuldades com estratégias 

diferenciadas, promovendo intervenção complementar. Essa ação exige planejamento dos professores e outros 

profissionais que acompanham o trabalho pedagógico. Deve ser permanente na oferta e flexível quanto ao 

tempo, lugar e procedimentos.  

No decorrer do trabalho, continuaremos a nos referir à essa ação como reforço, por ser um termo melhor 

compreendido na escola em que foi realizado o estudo. 
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acertou e quem errou, grava os que erraram e vai para o quadro e resolve a operação com a 

ajuda da sapateira. Faz isso com todas as oito operações que vai propondo, dentre elas 

quatro sem agrupamento e quatro com agrupamento. A PE sintetizou que então a professora 

vai fazendo a mesma intervenção com todas as operações e a P1 sinalizou que sim. Depois 

completou que pede para os alunos virarem a folha e eles fazem o mesmo ditado, só que 

agora sozinhos e que ela os leva para casa para ver quantos acertos e quantos erros. 

A pesquisadora perguntou para a professora P1 se seus alunos têm caixinha 

matemática
5
 e ela respondeu que somente oito alunos têm.  

Na sequência em que se encontram sentadas as professoras, a pesquisadora passa a 

fala para a próxima professora, a P2, que disse não ter percebido muita dificuldade em 

adição com agrupamento, mas sim na subtração com desagrupamento. Disse que desde o 

início do bimestre vem trabalhando com o sistema de numeração decimal, valor posicional 

dos números até a centena, contagem, usando o tapetinho e material dourado. Observou que 

outra grande dificuldade é a resolução de situações problemas, por apresentarem problemas 

na leitura e interpretação, os alunos não conseguem resolvê-los. A PE concorda 

relembrando que normalmente os alunos apresentam dificuldade na resolução de situações 

problemas. A P2 exemplificou a situação citando dúvidas que seus alunos tiveram numa 

atividade do dia anterior, num momento de revisão para a prova, quando não sabiam 

entender a ideia central do problema, como também não sabiam dar a resposta por escrito. 

Então, a professora disse ter mediado questionando aos alunos qual era a pergunta do 

problema e percebeu que oralmente eles até respondem, mas não conseguem registrar, na 

opinião dela é por falta de costume.  

A Pesquisadora questiona à P2 também sobre a quantidade de caixinhas 

matemáticas em sua sala e ela responde que eram poucas no início do ano, mas depois que 

ela começou a trabalhar com ela, muitos alunos se interessaram e começaram a trazer seus 

materiais, mas relatou que tem aqueles que realmente não trarão, talvez porque a família 

não tem condições. A PE disse que precisa saber desse quantitativo de materiais, porque 

                                                           
5
 Caixinha matemática é uma coleção de objetos para auxiliar no trabalho realizado em sala de aula de vários 

conceitos matemáticos. É um instrumento que foi sugerido pelo Profº Dr Cristiano Muniz. Para maiores 

esclarecimentos acesse o Caderno 2 do PNAIC pelo sítio: 

http://www.educacao.rs.gov.br/dados/pnaic_caderno_02.pdf 
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dependendo da atividade a ser realizada em sala de aula, não dará para um aluno ficar 

pegando material emprestado do outro, então ela irá providenciar materiais extras para 

esses. A professora P2 disse que eles acabam compartilhando em sala e a pesquisadora 

disse que ela sabe que tem que compartilhar com quem não tem, mas esclareceu que no 

momento da sessão em sala de aula, é preciso que cada um tenha o material a ser utilizado, 

pois o tempo é pouco e não vai dar para organizar isso na hora. 

Em seguida, a pesquisadora direcionou a pergunta para a professora P3, querendo 

saber como estão as percepções dela e o trabalho em sala de aula. Esta relata que está 

trabalhando matemática na rotina com seus alunos e que está sendo muito bom, eles estão 

fazendo até multiplicação e divisão. Disse que não são todos que participam, mas um vai 

motivando o outro e a cada dia aumenta a quantidade de alunos. A PE pergunta se é como 

um cálculo mental. A P3 disse que sim, que trabalha inicialmente com a data do dia e 

propõe que os alunos façam adições, subtrações, multiplicações e divisões cujo resultado 

seja a data do dia. A pesquisadora disse que gosta desse tipo de atividade na rotina, que é 

muito rico. A P3 continua relatando que nas segundas-feiras ela está fazendo questão de 

usar a caixinha matemática com os seus alunos para que eles vejam a importância e tragam 

esses materiais. Nas primeiras aulas, ela disse ter trabalhado com esse material somente 

com os que já tinham levado para a sala e para os que não tinham o material ela passou 

atividade no quadro. Nesse momento a P3 começa a rir e disse que era para impactá-los. A 

PE exclama que foi impactante. Segundo a professora, depois disso, os alunos que tinham 

que trazer já trouxeram e os outros realmente não trarão e ela os coloca para trabalhar em 

dupla, compartilhando o material.  

A P3 disse que as dificuldades dos seus alunos são as mesmas já citadas, que está 

trabalhando com tapetinho e uns alcançaram o objetivo, mas outros não. Completou que a 

maior dificuldade mesmo é a resolução de problemas, na interpretação. A pesquisadora 

acrescenta que normalmente os alunos pegam os números presentes no enunciado do 

problema e fazem alguma operação com eles, mas não interpretam.  

A professora P2 ressalta que se esqueceu de falar que na rotina da sua sala de aula 

ela trabalha com as horas também. Ela explicou que desenha dois relógios um para as horas 

e outro para os minutos. A PE sugere que pode ser uma ideia para o trabalho em questão: o 
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que é possível trabalhar na rotina envolvendo a matemática. Pensar no cálculo mental que a 

P3 faz, o trabalho com a hora da P2, envolver os números que representam as datas 

socialmente: no endereço, no capítulo de um livro, no número do telefone e outros. 

Segundo ela, com certeza, é um trabalho que se sentirá os efeitos. 

A pesquisadora faz um novo questionamento, agora a respeito das dificuldades que 

as professoras encontram para trabalhar com os conteúdos matemáticos do 3º ano. A 

professora P1 reforça: conteúdo? E a PE confirmar, dizendo que é a respeito dos conteúdos. 

Houve silêncio. A pesquisadora questiona se naquele momento elas não se lembram de 

nenhum e a professora P2 disse em tom engraçado que com certeza ela não domina tudo. 

Houve risos das três professoras. A PE esclarece que talvez teriam que olhar o currículo 

para analisar os conteúdos, pois o que ela queria saber era se havia dúvidas quando elas iam 

preparar uma aula para os alunos. Ela pega o currículo e começa a citar alguns conteúdos: 

estruturas lógico-matemática – conservação, correspondência, comparação, classificação, 

sequenciação, seriação e inclusão – medidas de grandeza, sistema monetário e outros. E 

repete, reformulando a pergunta: vocês tem tranquilidade, facilidade no planejamento 

desses conteúdos ou quando vão preparar a aula, optam pelo tradicional, dando uma 

atividade do livro e pronto? A P2 reconhece que quando o assunto é medidas de grandeza 

acaba trabalhando no tradicional e que percebe a dificuldade dos alunos assimilarem. A PE 

instiga dizendo que os alunos apresentam problemas para aprenderem sobre medidas de 

tempo também. E a P3 disse que tem dificuldade para trabalhar com o relógio e que vai 

pegar a ideia da P2 e que vai fazer todos os dias. A PE concorda. A P2 repetiu a ideia do 

relógio na rotina e relembra juntamente com a P1 sobre o trabalho de um professor da 

escola, em que ele pegou um relógio grande de ponteiros e colocou na parte interna o 

número que representa as horas e na externa, dos minutos, então segundo elas, os alunos 

olham para o relógio e já falam a hora e os minutos. A PE demonstra que entendeu e 

lembra que outras formas de calcular os minutos, uma delas é utilizar as mãozinhas de 

cinco em cinco minutos. 

 Depois disso, ela pergunta se as professoras estão seguindo o currículo em seus 

planejamentos ou se estão trabalhando pela necessidade das crianças. A P1 pergunta: 

currículo? E a PE aponta e mostra o currículo que estava sobre a mesa. E a professora disse 
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que está trabalhando com um resumido, pois a escola disse que não tem um para dar para 

ela. A P2 relembra que os professores se reuniram no ano anterior e fizeram um resumo do 

currículo e a PE completou que não se trata de um resumo, é o plano de curso, que são os 

conteúdos do currículo separados nos quatro bimestres. A P3 disse que tem o maior e não 

tem o resumido. A PE informa que, segundo a vice-diretora, não foi possível entregar para 

os professores ainda porque ela havia passado para uma terceira pessoa digitar e ainda não 

estava pronto, mas que ela enviaria o do 3º ano, porque a pesquisadora havia pedido. A PE 

se prontificou a passar o plano de curso para as professoras do 3º ano por e-mail. A P1 disse 

que está sempre falando da importância de terem o plano de curso e P2 demonstrou gostar 

da ideia de receber o material por e-mail. A P3 disse que também queria receber. A PE 

informa que o currículo completo é possível baixar pela internet, e que mandará por e-mail 

para elas também. 

A PE chama a atenção para observarem no plano de curso os conteúdos que foram 

separados para o 1º bimestre e vai lendo, explicando alguns e exemplificando com algumas 

atividades. A P1 demonstra gostar de algumas sugestões, disse ter projeto para trabalhar 

com gráficos e tabelas. E a PE pede mais uma vez que observem e digam qual conteúdo 

elas gostariam que fizessem parte do trabalho em questão. A P1 indaga: do 1º bimestre? E 

PE questiona se não há ainda muitos conteúdos do 1º bimestre a vencer e elas concordam 

que há. E, então, ela propõe que seja do primeiro bimestre mesmo para não sair da 

sequência do trabalho que elas já estão realizando. A P2 sugere que seja medida de tempo, 

a P1 que seja sistema de numeração decimal, adição e subtração em problemas e a P3 

afirma que tem dificuldade em trabalhar com espaço e forma e confessa que trabalhou 

muito com operações, tratamento da informação, grandeza de medidas, mas espaço e forma 

acabaram deixando para lá. A PE concorda que o professor acaba evitando trabalhar com 

aquilo que ele não tem muita facilidade. A P1 sugere que poderiam pegar um conteúdo que 

elas ainda não aprofundaram para fazer o trabalho. E a pesquisadora relembra que está no 

termo de consentimento que aquela primeira sessão seria mesmo para avaliar quais eram as 

dificuldades e necessidades referentes à matemática. Que era necessário pensar 

cuidadosamente onde estava o problema principal dos alunos do 3º ano e se estavam 

preparados para receber os conteúdos sugeridos. A P1 concordou com a PE, que lembrou 
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que não seria possível envolver muitos conteúdos por causa do tempo estimado para 

realização do trabalho. A P3, então, propõe focarem em situações problema, pois é um 

assunto que todas as turmas apresentam dificuldades. A P1 concorda e a P2 exprime 

satisfação com a proposta. Logo a PE, aceita a proposta fechando o campo de sugestões e 

disse que passará toda a discussão para a orientadora do trabalho.  

E finalizando o momento, ela entregou uma folha com uma entrevista para cada 

professora e pediu que sejam o mais detalhista possível, para que possa conhecê-las melhor 

e acerta mais uns detalhes como: pegar e-mail de cada uma e reforçar alguns combinados. 

A P1 pede para a PE que faça também uma lista dos materiais da caixinha matemática do 

professor para que ela possa montar a sua e a pesquisadora se propõe a fazê-la. Ela 

confirma a data do novo encontro, 05/05/15 às 09h30min na sala da EEAA, agradece e 

despedem-se. 

A segunda sessão que havia sido marcada para o dia 05/05/2015, não aconteceu, 

pois houve uma Paralização dos professores e todos eles aderiram ao movimento. Com 

isso, toda a programação precisou ser repensada, pois já estava marcado na escola o 

Conselho de Classe, que ocorreu na semana seguinte de 12/05 a 14/05 e, como isso já era 

previsto, não aconteceria nenhuma sessão de intervenção.  

Logo, a segunda sessão ficou para o dia 19/05/15. Mas a pesquisadora ficou 

sabendo informalmente que a direção da escola havia concedido folga para todos os 

professores naquela semana para produzirem os relatórios de seus alunos, sendo que na 

semana do conselho de classe o professor só precisa participar no dia do conselho da sua 

turma, nos outros ele é liberado para também escrever seus relatórios. Assim, a 

pesquisadora deparou-se com os imprevistos que normalmente ocorrem dentro de uma 

escola, como também com a falta de apoio da direção ao trabalho realizado. 

A sessão foi mais uma vez remarcada, agora para o dia 26 de junho. 

Houve também uma mudança na quantidade de professores participantes da 

pesquisa. Por ordem da Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho (CRE), a escola 

teve que fechar uma turma de 5º ano do turno matutino, com isso uma turma do 3º ano foi 

transferida do turno vespertino para o matutino, no dia 11/05. Assim, impossibilitou a 

participação da professora P3 e P4 nas sessões, pois agora seriam duas turmas que 
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necessitariam de profissionais para substitui-las enquanto estivessem reunidas. Como essa 

situação não foi possível, as professoras citadas tiveram que se desligar do trabalho, que 

continuou com a participação das professoras P1 e P2 que regem suas aulas à tarde e se 

dispuseram a participar do trabalho em seu horário de coordenação. 



 

V – A intervenção psicopedagógica 

5.1 Primeira Sessão de intervenção  

A primeira sessão de intervenção foi realizada no dia 26 de maio de 2015, na 

sala da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) na instituição já citada 

com duração de 1 hora, 1 minuto e 23 segundos. Participaram dessa sessão a pesquisadora e 

duas professoras do 3º ano (P1 e P2) já descritas anteriormente.  

 

Objetivos: refletir sobre o artigo Pesquisa em Resolução de Problemas: caminhos, avanços 

e novas perspectivas de Onuchic e Allevato; relacionar a leitura com a prática em sala de 

aula; analisar a possibilidade de mudança de paradigma no trabalho com a matemática em 

sala de aula. 

 

Resultados 

A pesquisadora iniciou a sessão esclarecendo o motivo da ausência da professora 

P3, fato relatado anteriormente. E informou que o trabalho continuará com as duas 

professoras presentes, P1 e P2.  

É relembrado pela pesquisadora que tudo o que foi dito e discutido na sessão de 

avaliação foi levado para a professora orientadora do trabalho, quando conversaram sobre 

as necessidades levantadas pelas professoras e então chegaram à conclusão que seria 

interessante focar o trabalho na Resolução de Problemas, decisão que concordou com a 

ideia final das professoras na primeira sessão. 

Informou que a proposta para aquela sessão era refletir sobre um artigo que trata 

sobre o tema proposto. Esclareceu que o assunto resolução de problemas já vem sendo 

muito estudado, com muitas pesquisas a esse respeito comprovando resultados positivos em 

sala de aula. Relatou também que gostou muito do texto, pois ele embasa bem a 

importância do trabalho com Resolução de problemas.  

PE lembrou que a proposta do trabalho é diferente do que é feito hoje em sala de 

aula, quando o professor primeiro apresenta um conteúdo, ensina um algoritmo e depois 

aplica em uma situação problema para o aluno resolver. O artigo apresenta a Resolução de 
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Problemas como uma metodologia. E a PE comparou com algumas outras metodologias 

que os professores utilizam para alfabetizar seus alunos, como o construtivismo, o método 

silábico, o fônico, dentre outros, que se tornam o ponto de apoio do professor, assim é a 

Resolução de Problemas, como carro chefe do trabalho com a matemática, assim os 

conteúdos virão através dele. A professora P1 demonstrou gostar da ideia. 

A pesquisadora entregou a cópia do texto para as professoras e disse que leu 

anteriormente e marcou partes relevantes para que pudessem discutir, já que não teriam 

tempo hábil para lê-lo na íntegra. Ela entregou canetas marca-texto e lápis para fazerem 

suas marcações e anotações se assim preferirem. Informou que tem buscado muitos textos 

da autora do artigo apresentado, a Lourdes de La Rosa Onuchic, que discorre sobre a 

formação da mesma e explica que a maior parte dos textos pesquisados envolve o Grupo de 

Trabalho e Estudos em Resolução de Problemas (GTERP) que norteia suas investigações 

sobre como se realiza a construção do conhecimento matemático do aluno e do professor 

através da Resolução de Problemas.  

Ela comenta sobre outra metodologia criada pelo grupo, que é a de Ensino-

Aprendizagem-Avaliação, explicando que os professores tem o hábito de focar na linha 

ensino-aprendizagem somente e que o grupo vem mostrar o quanto é importante que a 

avaliação esteja presente sempre nesse processo, que as três ações precisam acontecer 

concomitantemente. A PE continua a exploração do texto e destaca que o tema resolução de 

problemas é encontrado desde muito antigamente, na história egípcia, chinesa e outras, 

porém com foco na resolução por modelo, com alguma técnica treinada e específica. A P2 

complementa, dizendo que seria de forma mecânica.  

A pesquisadora passa para a segunda parte do texto, a histórica, apresenta e explana 

alguns detalhes, cita Polya, que foi considerado o pai da Resolução de Problemas e o situa 

seu trabalho no quadro apresentado no texto.  

Fala sobre o documento que foi publicado pela revista americana National Council 

of Teachers of Mathematics (NCTM) que indica a resolução de problemas com foco na 

matemática escolar e que, a partir daquele momento, isso em 1980, inicia-se o trabalho com 

objetivo na educação matemática, que foi inicialmente apoiado em Vygotsky e no 

construtivismo. Ela acrescenta que isso faz lembrar a importância de se trabalhar com a 
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zona de desenvolvimento proximal dos alunos, com o que eles já sabem. A P1 concorda e 

complementa que se deve trabalhar com algo que seja significativo, com problemas reais 

para os alunos. E a pesquisadora acrescenta que o professor não apresente o problema com 

uma técnica para resolver, mas sim como um desafio, porque o aluno será colocado como 

próprio construtor do seu conhecimento. A P1 continua colocando que sejam histórias 

criadas a partir do cotidiano, problematizar questões da escola. A PE concorda com a 

professora e acrescenta que é preciso deixá-los pensar sobre o problema, como na vida 

onde os problemas aparecem para que possamos resolvê-los. 

 Quando a PE leu parte do texto que disse que foram desenvolvidas algumas 

estratégias, como “coleção de problemas”, as professoras P1 e P2 começam a rir dizendo 

que era engraçado o termo, pois quem queria colecionar problemas? Mas a PE esclarece 

que modificações precisaram ser feitas, pois o artigo traz que não havia coerência nessas 

estratégias com os objetivos que queriam alcançar, então não era fazendo uma lista de 

problemas que traria a aprendizagem do que era desejado. 

 Ela questiona as professoras sobre o que acharam até aquele momento do que 

ouviram do texto, se tem razão de ser o trabalho a partir das situações problemas em sala de 

aula? A P2 disse que está propondo na rotina da sua sala de aula que os alunos produzam 

probleminhas. Um aluno por dia produz o problema e escolhe um colega para resolvê-lo. 

Segundo a professora os alunos estão gostando muito da atividade, mas ela observou que as 

ideias dos problemas estão ficando repetitivas, ultimamente só querem usar, por exemplo, a 

ideia de perdeu, então ela disse que vem sugerindo que eles mudem para uma soma ou para 

uma multiplicação. No momento da resolução do problema, ela indaga seus alunos sobre a 

ideia da situação, pergunta qual é a palavra chave, qual é a pergunta e várias outras 

questões. Explica ainda que pede para que seus alunos coloquem uma resposta elaborada e 

não somente um número. Ela relata que está curiosa para saber como é a proposta do 

trabalho do GTERP, pois o que ela está fazendo em sala já está surtindo bons resultados, 

mas não sabe se ainda é o ideal para eles e ela quer melhorar. 

 A pesquisadora sugere que se use umas caixinhas contendo, cada uma, uma parte 

do problema para que o aluno monte o seu, por exemplo: uma caixinha com a ideia central 

do problema, outra o objeto do problema, outra a ação e talvez outra com os personagens. 
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Então o aluno pegaria um papelzinho em cada caixa e produziria seu problema com aquelas 

informações. A P2 disse que ela e a P1 tinham feito um cartaz com essas palavras chaves 

dos problemas para auxiliar os alunos. A pesquisadora demonstra gostar da ideia das 

professoras, mas pondera que tenha cuidado para ficar enfatizando somente a palavra 

chave, pois eles precisam aprender a interpretar a situação no todo e completa dizendo que 

essa ação do aluno ter que criar sua situação problema, com o tempo desmistifica o receio 

que normalmente eles têm quando precisam resolver um problema dado pelo professor. A 

P2 reforça que sempre interpreta o problema com seus alunos primeiro, antes de deixar que 

eles o resolvam, retirando os dados importantes, a pergunta, a ideia central e outras 

informações relevantes. A PE comenta que já foi pedido numa avaliação externa, o Sistema 

de Avaliação do Desempenho das Instituições Educacionais do Sistema de Ensino 

do Distrito Federal (SIADE), que o aluno respondesse o que o problema estava pedindo que 

fosse feito e não que o aluno o resolvesse, justamente para saber se o estudante 

compreendia a ideia da questão. A P1 sugere que poderiam trabalhar com seus alunos, por 

um tempo, só com a análise dos dados dos problemas sem ter que fazer nenhuma operação. 

E ainda ressalta que sempre propor situações problemas reais. E ainda disse que vai 

acrescentar a ideia da produção e resolução de situações problemas na rotina da sala de aula 

dela.  

A PE comenta que há um material, publicado pelo Centro Universitário de Brasília 

(CEUB), em que ele fala sobre as ideias da adição e da subtração e que trará esse texto para 

as professores agregarem no trabalho que já fazem.  

Ela volta à leitura do texto e conversa mais um pouco sobre a concepção de 

avaliação que o grupo propõe. Disse que com a metodologia proposta pelo grupo, ensino-

aprendizagem-avaliação, o aluno passa a ser o construtor do seu próprio conhecimento e 

levanta uma questão às professoras: se entendemos o aluno como participante da 

construção do seu próprio conhecimento, como saber a forma de pensar do nosso aluno? 

Vocês já pensaram nisso? (houve silêncio e uma olhou para a outra). A pesquisadora 

completou, dando o exemplo de quando o aluno resolve um problema ou mesmo uma 

operação e ele professor vê que a resolução não é a esperada, se em algum momento elas, 
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P1 e P2, já pararam para pensar e se questionar: será em que esse aluno pensou para 

resolver dessa maneira?  

As professoras ficaram sem palavras, com semblante de surpresa e a pesquisadora 

afirma questionando: Não faz parte da nossa prática, né? Não fazemos assim, né? E as 

professoras gesticulam a cabeça concordando e sorriem. A PE percebe que houve um 

desconcerto na sessão e se coloca na mesma situação, dizendo que se inclui nesse grupo de 

educadores que ainda não se preocupa com o pensar do aluno e P1 disse que na verdade é 

isso o que gera o conhecimento, se não é o próprio conhecimento. A PE incita dizendo que 

acabam por se envolver numa rotina desenfreada, numa preocupação de cumprir os 

conteúdos, que se esquecem de deixar um tempo para o aluno se colocar. A P1 completa 

dizendo que se preocupam só em dar as coisas prontas, que não deixam os alunos terem a 

liberdade deles mesmos construírem do jeito que sabem. Ela reconhece que tem trabalhado 

mais a prática escrita que a oralidade. A PE reconhece que é um aprendizado que 

precisamos passar, é um acordar para essa prática tão importante.  

Ainda com relação ao artigo conversa um pouco sobre a citação feita na página 81, 

sobre o autor Van de Walle que alerta sobre o que vem a ser um problema e quais são os 

tipos de problema, e as professoras percebem que não é nada diferente do que elas já 

conhecem, na verdade percebem que muitas atividades tidas como simples ou brincadeiras 

são na verdade problemas que as crianças tem a resolver. Reforça a questão do problema 

gerador, que precisa ser bem escolhido com a intenção de construir um novo conceito ou 

reforçar conteúdos já estudados.  

A PE enfatiza que para se trabalhar com resolução de problemas é preciso que haja 

uma mudança de postura dos alunos e dos professores. Este deixará de ser o centro das 

atenções, a maior responsabilidade sobre a aprendizagem passa a ser do aluno. A P2 disse 

que não é fácil toda essa mudança. A PE pergunta se ela acha que é mais difícil para eles ou 

ela professora. A P2 responde que será mais difícil para os alunos, porque já estão 

acostumados a receber tudo na mão.  

A PE lê, na página 82, algumas ideias dos autores já citados acima sobre a resolução 

de problemas, em que as autoras destacam como vale a pena a utilização dessa 

metodologia. Após a leitura e reflexão a P1 disse que as ideias parecem com a Escola da 
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Ponte. Mas a PE disse que isso é possível e deu um depoimento que ocorreu com ela em 

sala de aula. Na situação, ela tinha que inserir o conteúdo de fração e não queria mais 

seguir nos moldes tradicionais: divisão do chocolate ou do bolo... Pediu ajuda à pedagoga 

da escola que era mestre em matemática para que entrasse em sua sala e introduzisse o 

conteúdo. Os alunos não tinham visto nada ainda de fração. E então a PE pergunta para as 

professoras: Vocês imaginam como ela iniciou esse assunto? E a P2 arriscou dizendo que 

teria sido com problemas. A PE confirmou que sim, que a pedagoga entregou para os 

alunos uma folha com situações-problemas envolvendo frações e disse aos alunos que eles 

poderiam responder como achassem melhor, com desenhos, com escrita. E no segundo 

momento, os alunos que quisessem podiam ir ao quadro explicar como haviam resolvido e 

nas aulas seguintes a pedagoga seguiu com o conteúdo. A PE conclui dizendo que foi uma 

experiência magnífica, em que viu essa metodologia funcionando: a partir de situações 

problemas sobre um assunto ainda não visto foi possível ver seus alunos construírem um 

conhecimento que muitas vezes é tão penoso para o professor e para os alunos.  

Continuando na análise do texto, a PE disse para a P2 que chegou o momento tão 

esperado por ela, o roteiro de como fazer esse trabalho que consta de nove etapas: 

Preparação do problema; Leitura individual; Leitura em conjunto; Resolução do problema; 

Observar e incentivar; Registro das resoluções na lousa; Plenária; Busca do consenso e 

Formalização do conteúdo.  

Segundo a PE não daria tempo para continuar a leitura do artigo, mas ela recomenda 

a leitura do restante, pois se trata de um material muito rico. Comenta somente sobre o 

assunto dos tópicos a seguir que são sobre a educação matemática como uma filosofia, uma 

forma de pensar e sobre as pesquisas mais atuais do GTERP.  

E que nas considerações finais as autoras fazem a consideração de que perante as 

pesquisas feitas perceberam e ficou comprovado que se seguir essa metodologia de 

resolução de problemas é possível chegar a uma aprendizagem significativa dos alunos.  

Então a PE questiona às professoras o que elas acharam da proposta do texto. A P2 

disse que achou bem interessante, mas que será bem difícil, pois tem alguns alunos que não 

sabem trabalhar em grupo, sempre vai ter os alunos que vão ficar quietinhos e tem os pré-

silábicos com relação à leitura individual. E a PE esclarece que nesses casos o professor 
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precisará dar um apoio maior, talvez fazer um grupo só desse nível de escrita e ler para 

eles. E depois eles podem ser divididos normalmente pelos grupos, pois já terão uma ideia 

sobre o que será discutido. 

 A P1 também achou a proposta bem interessante. A P2 disse que o grande 

problema é porque os nossos alunos não têm autonomia, desde muito cedo é tudo feito pelo 

professor. Nós não trabalhamos essa questão deles terem que pensar, eles já recebem tudo 

pronto e aí é só repetir nas atividades, reproduzir o que foi ensinado. A P1 completa que é 

preciso trabalhar a inteligência e o raciocínio deles. A PE ressalta que não podemos ver 

essas novas percepções como uma forma de culpabilizar os professores, pois como disse a 

P2 é a própria sociedade quem faz isso, a repetição, fomos ensinados assim, as faculdades 

não tem ainda essa preocupação de desmistificar esse modo errôneo de “ensinagem” e vira 

um ciclo vicioso. Ela comenta sobre o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho que é muito 

conhecido e super capitalista e que ele disse que o problema da educação no Brasil não está 

nos professores, não está no sistema, ele disse que o problema está nos postulados 

pedagógicos utilizados no Brasil, que têm uma base marxista e que todos esses pensadores, 

Vygotsky, Emília Ferrero são comunistas de carteirinha e que o objetivo dessa dialética do 

marxismo não é trabalhar a inteligência do aluno, mas fazer dele um agente de 

transformação social e para isso só é preciso fazer com que ele seja um revolucionário do 

sistema, só isso, então por isso que a educação brasileira não trabalha a inteligência.  

A PE disse que concorda com alguns aspectos, mas que é preciso tomar cuidado 

porque a solução não pode ser abolir os postulados desses pensadores, pois tudo foi e é 

construção do conhecimento, agora é preciso ter uma visão mais esclarecedora a respeito, 

vive-se todas essas teorias e é preciso pensar se está funcionando, o que não está, o que é 

preciso mudar, percebe-se que falta muito é atitude para que a educação possa mudar. 

Dificilmente se consegue o sucesso seguindo uma única teoria. A P1 retoma e disse que é 

preciso primar na inteligência do aluno e a PE relembra o que foi dito pela P2, que é 

preciso trabalhar a autonomia e responsabilidade do aluno. Pensar em que tipo de cidadão 

se quer formar: é aquele que se adeque ao modelo da sociedade presente? Segundo as 

professoras, não. A pesquisadora lembra que todas elas estão em um lugar muito 

importante na sociedade e que tem um papel primordial. A P2 relembra e sugere que 
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deveriam instituir a Escola da Ponte, em que o aluno é responsável pela construção do seu 

conhecimento, o professor é só um mediador. A PE concorda que a proposta da Escola da 

Ponte é muito promissora, mas que não é preciso esperar que isso se torne realidade. 

Podemos fazer diferente com a escola que temos. A mudança acontece aos poucos. 

A próxima sessão ficou marcada para o dia 02/06, porém, mais uma vez, por causa 

da dinâmica da escola não foi possível ser realizada, pois os professores estavam 

envolvidos com os preparativos da festa junina da escola. Remarcamos a sessão para a 

outra terça-feira, dia 09/06. 

No dia marcado, nove de junho, a pesquisadora recebeu a notícia, informalmente, 

que a professora P1 não iria naquele dia e que seus alunos seriam dispensados. Mais uma 

vez a sessão não foi realizada. Na quinta-feira da mesma semana a pesquisadora sentou 

para uma conversa com as duas professoras participantes da pesquisa, para lembrá-las da 

importância da continuação e conclusão do trabalho. Informou a elas que faltavam duas 

sessões e se seria possível marcar para a próxima terça-feira. As duas professoras 

consentiram e então a terceira sessão de intervenção ficou marcada para a terça-feira, dia 

16/06/2015. 

 

 



 

5.2 – Segunda Sessão de intervenção 

A segunda sessão de intervenção foi realizada no dia 16 de junho de 2015 na sala da 

EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) na instituição já citada com 

duração de 34 minutos e 14 segundos. Participaram dessa sessão a pesquisadora e duas 

professoras do 3º ano (P1 e P2) já descritas anteriormente.  

 

Objetivos: analisar produções matemáticas de resoluções de problemas de alguns alunos; 

refletir sobre o modo como os alunos resolveram as situações matemáticas; refletir sobre 

suas próprias atitudes no momento de correção das atividades de seus alunos; encadear a 

proposta do texto analisado na sessão anterior com as atividades analisadas. 

 

Resultados 

A pesquisadora deu início à sessão esclarecendo que provavelmente este seria o 

penúltimo encontro, por causa do tempo. Porém que na última sessão, elas poderiam 

planejar uma atividade para ser realizada em sala de aula com os alunos para fechar o 

trabalho. A PE entregou o material que havia prometido no último encontro, um texto do 

livro Componente Curricular – Fundamentos teóricos e metodológicos da matemática I – 

UNICEUB, que traz as ideias da adição, subtração e multiplicação, para servir de suporte 

na atividade que a P2 já realiza e que a P1 se propôs fazer na rotina com produção de 

situações problema.  

Foi apresentada pela PE a proposta da sessão. Ela relembrou que no texto trabalhado 

no encontro anterior, chamava a atenção do professor para o como este fazia para analisar o 

pensar matemático do seu aluno. No momento dessa leitura, a pesquisadora retomou a 

pergunta que foi feita: E aí vocês já pararam para refletir como os seus alunos pensam? E 

que as professoras P1 e P2 se olharam e ficaram sem respostas, soltando um riso após isso. 

Então as professoras repetiram que dão uma determinada situação para seus alunos e 

esperam que esses respondam conforme o esperado e não analisam a produção individual 

deles.  

A pesquisadora disse que trouxe um texto do professor Cristiano Muniz que fala 

sobre os esquemas que os alunos criam para resolver uma situação-problema, utilizando os 
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conhecimentos e caminhos que têm e conhece. E ressalta a importância do professor ter um 

tempinho para conversar com seu aluno e perguntar como que ele pensou para responder tal 

questão ou mesmo que esse professor pare um pouco e tente analisar o que o aluno fez. E 

apresentou, então, algumas produções de alunos para as professoras P1 e P2 

experimentarem e exercitarem essa prática. A PE pediu que elas leiam as situações e tentem 

entender como foi o caminho utilizado por aqueles alunos ao resolver os problemas. Pediu 

ainda que fizessem individualmente. Ofereceu lápis para eventual anotação. E entregou a 

primeira produção.  

 

 

 Figura 1.  Produção de aluno analisada pelas professoras na segunda sessão.  Fonte: Muniz, 2009, 

p.123 

 

Após um tempo de análise, de concentração a P2 perguntou se foi o aluno quem fez 

e a pesquisadora respondeu que sim, que foi ele quem resolveu. E a P2 observou que ele o 

fez pelo convencional, da forma que os alunos aprendem. A pesquisadora concordou e 

aguarda mais alguma observação. Como não aconteceu, ela questionou se elas observaram 

algum detalhe diferente na resolução. Logo, a P1 pergunta: “Trocou um número?” A 

pesquisadora não respondeu a sua pergunta e leu o problema em voz alta para analisarem. 

Então a professora P2 respondeu: “Ele transformou o 500 em 499 e tirou 1, de 469 ele 

colocou 468, porque ele tirou 1 do 500 né? Ficou 499 – 468 e aí ele não precisa fazer 

aquele trabalho todinho de pegar emprestado, emprestar não, pegar um do outro”. “De 

desagrupar”, disse a pesquisadora. A PE ressaltou a esperteza do aluno, pois ele evitou de 
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fazer alguns desagrupamentos. A criança percebeu que se ela tirasse 1 Real do R$500,00 e 

1 Real do R$469,00 iria ficar na mesma. As professoras ficaram surpresas com o esquema 

da criança. A pesquisadora então, trouxe a situação para a realidade da sala de aula delas, e 

perguntou se elas se dedicariam para entender o que o aluno havia feito. As professoras 

demonstram por gestos que não. Ficaram tão atônitas que não fizeram nenhum comentário. 

A pesquisadora entregou a segunda produção dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 . Produção de aluno analisada pelas professoras na segunda sessão. Fonte: Muniz, 2009, 125 

 

Depois de alguns minutos, as professoras se olharam e a P2 disse que não entendeu 

qual foi o raciocínio do aluno e a P1 afirmou a mesma coisa também. A pesquisadora leu a 

operação e questionou às professoras: se tem dois números no multiplicador ele teria que 

fazer o quê? Não há respostas. Ela completa, teria que multiplicar os dois números do 

multiplicador – unidade e dezena - e ter como resultado dois produtos.  

A PE propôs  que elas testassem, que resolvessem a operação do jeito delas para 

comparar os resultados e ver se o do aluno está certo. A P2 termina primeiro e disse que 

está certinho, logo depois a P1 também disse que está correto. A pesquisadora pergunta: “E 

aí, como explicar agora?” A P1 disse que não sabe. A PE dá mais um tempo para pensarem. 

A P1 faz a observação que o aluno foi fazendo e somando mentalmente e a PE pergunta: 

“Como?” A P1 não explica sua fala e a P2 sorri e disse: “É...eu não sei não.” Então, a 
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pesquisadora inicia a explicação do esquema do aluno: “Ele, ao invés de, pegar a unidade 2, 

multiplicar por todo o número 321, colocar o resultado e depois pegar o 1 que é a dezena, 

multiplicar e colocar o resultado, ele fez com os dois juntos. Então, ele fez assim: 12 vezes 

1 dá quanto?” As professoras não respondem. A PE continua: “...dá 12, fica 2 sobe 1 para 

as dezenas. 12 vezes 2 dá 24, 24 mais 1, 25, fica 5 sobe o 2 para as centenas. 12 vezes 3 dá 

36, mais 2, dá 38 e fica o 38. Pensa? Legal, não é?” A P1 responde: “Legal.”  

A pesquisadora entregou a terceira produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Produção de aluno analisada pelas professoras na segunda sessão Fonte: Muniz, 2009, 128.  

 

Após alguns minutos, a P2 pergunta: “Aqui ele decompôs, né, os números? A 

pesquisadora completa que ele iniciou com uma decomposição. A P2 disse: “ 30 – 10.” A 

PE lê o problema e explica que para o aluno não ter que fazer o desagrupamento necessário 

em 31-15, ele decompôs. Ele pegou somente a dezena 30 menos o 10 que dá 20, depois o 

aluno fez uma operação separada das unidades 1 – 5 = 4 e quando perguntado o aluno disse 

que 1 para tirar 5 ainda faltam 4 e ele foi e registrou. Então depois ele tirou do 20 o 4 que 

ainda faltava e deu 16. A P2 observou que o aluno deixou tudo bem explicado, passo a 
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passo o que ele fez. Elas gostaram da resolução do aluno. O semblante das professoras era 

de muita surpresa. 

A PE entrega a quarta produção, dizendo que era para finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Produção de aluno analisada pelas professoras na segunda sessão Fonte: Muniz, 2004, p. 41. 

 

Depois de um tempo a P2 perguntou se tudo o que está ali foi o aluno quem fez e PE 

explicou que esse problema já veio com a interpretação de um profissional e que é de um 

aluno com deficiência auditiva (DA). Mesmo com a explicação registrada na folha, as 

professoras não conseguiram compreender a linha de pensamento da aluna. Logo a 

pesquisadora começou a análise. E disse que a aluna decompôs o 24 em 10 + 10 + 4, mas 

como precisava de múltiplos de 3, ela transformou o 10 em 9 – 1, que quer dizer 9 + 1. 

Assim ela encontrou três grupos de 3 em 9, mais três grupos no outro 9, um grupo de três 

no 4 e sobrou 3, 1 de cada número da decomposição depois de retirados os grupos de 3. 

Assim ficaram 8 grupos de 3 e sobrou 0. A PE comentou sobre a forma como ela 

Os professores tinham dificuldade de comunicação com Maria, 

uma vez que é deficiente auditiva e o professor não tem linguagem 

de Libras: 

 

24 : 3 = 8 

 

Onde aparecia junto, a seguinte 
estrutura: 

9-1 

9-1 

3-1 

7+1=8 

Ora, analisando vários 

protocolos de Maria (24 = 

10+10+4, onde buscando 

grupos de 3, obteve: 

10 = 9 + 1 = 3X3 +1 

10 = 9 + 1 = 3X3 +1 

4 = 3 +1= 1X3 +1 

         7 grupos de 3, mas 

restando 3, mais 1 grupo de 3, 

total, 8 grupos de três e resta 

zero. 



55 

 

 

representou seu raciocínio e a P2 comparou dizendo que os alunos dela até fazem 

representações, mas na maioria das vezes em forma de desenho e a P1 concordou. 

A pesquisadora dá sequência, perguntando por que as crianças chegaram ao ponto 

de resolverem as situações analisadas daquela maneira, pois nesses casos elas 

demonstraram que não fazem do jeito convencional. As professoras não opinam. E a PE 

disse que eles chegaram nesse nível, porque provavelmente foi feito um trabalho em sala de 

aula que valorizou os esquemas das crianças. Elas passam a se sentir autoconfiantes para 

fazer do jeito que elas sabem e pensam.  

Para embasar o que foi analisado nas produções, a pesquisadora entregou a cópia do 

artigo “A produção de notações matemáticas e seu significado” de Cristiano A. Muniz do 

livro Psicologia do conhecimento (2009), apresentou o livro para as professoras e disse que 

o texto vai ressaltar a importância do esquema na aprendizagem dos alunos. A PE citou 

alguns grifos que foram feitos por ela no artigo que explicam a importância da experiência 

vivida nessa sessão. Durante a reflexão dos trechos do artigo, as professoras se mantiveram 

em silêncio. Mesmo depois de a pesquisadora ter feito uma concatenação de um parágrafo 

do texto com uma fala de uma das professoras, em sessões anteriores, elas não dialogaram 

com a PE, continuaram na mesma postura. 

A pesquisadora conduziu a fala finalizando a sessão, relembrando que o objetivo do 

momento era refletir sobre a importância da análise das produções dos alunos, exemplificou 

que ela e suas colegas da pós-graduação tiveram a oportunidade de fazer várias análises 

como as que elas fizeram, em aula com Cristiano Muniz e que foi uma experiência 

maravilhosa. A P2 interrompeu e perguntou se a PE foi aluna do Cristiano Muniz e ela 

respondeu que sim, na Pós-graduação. 

A PE lançou a ideia de na próxima sessão elas planejarem um momento para sala de 

aula para colocar em prática o que se vem refletindo para ver como os alunos reagem e 

como elas professoras se sentem com essa proposta. E perguntou o que elas achavam da 

sugestão. As professoras responderam que era uma ótima ideia, mas sem grande 

entusiasmo. Mas a P1, um pouco depois, falou que então é bom começar a aplicar. E a 

pesquisadora ponderou que é só ir devagar e lembrou que a P2 já está fazendo algo nesse 

caminho, quando pede para seus alunos produzirem situações problema no início da aula. A 
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P2 disse que é preciso começar a trabalhar muito a questão do registro dos alunos em outras 

atividades também, como de algumas brincadeiras. A PE completou e sugeriu, que podiam 

pedir que os seus alunos registrassem como são as regras da brincadeira queimada, já que 

estava próximo o campeonato que a escola promoveria. A P2 acrescentou que se não 

fizessem algum trabalho desse tipo, os alunos não saberiam registrar nada, porque eles 

querem fazer do mesmo jeito que a professora registra.  

A pesquisadora lembrou que é possível começar pela matemática, sim, como a 

proposta apresentada pelo artigo analisado no segundo encontro da Onuchic e Allevato 

(2011), pois quando elas chegarem em sala entregando uma situação-problema para eles 

resolverem e eles perceberem que elas, as professoras, nunca ensinaram aquele modelo, 

eles ficarão encucados e provavelmente, dependendo da motivação da professora, 

desafiados a encontrar uma solução. Completou ainda que elas poderiam dizer para seus 

alunos que podem resolver como quiserem, podem desenhar, escrever e que eles farão em 

grupo. No início uns podem até copiar um do outro, mas com o tempo vão aprendendo a 

trocar conhecimentos e formular novos. 

A próxima sessão ficou marcada para o dia 23/06, porém, outra vez, não foi possível 

ser realizada, pois foi solicitada a presença da pesquisadora numa conversa de mediação de 

conflito entre alguns profissionais da escola. Seria possível realizar após essa reunião, 

porém a pesquisadora e o psicólogo da escola, que trabalham em parceria, tiveram que 

fazer um momento de escuta sensível de duas profissionais, cada uma em sua vez, que 

necessitavam dialogar e desabafar sobre problemas pessoais.  

Com o consentimento da P1 e da P2, a PE remarcou a sessão para o dia 25/06, 

quinta-feira. 

Contudo, também não foi possível ocorrer a terceira sessão, pois uma das 

professoras teve um imprevisto e teve que chegar mais tarde, passando do horário marcado. 

Mais uma vez, a sessão foi remarcada para o dia 27/06, sábado, um dia de reposição de 

aula. 



 

 

5.3 – Terceira Sessão de intervenção 

A terceira sessão de intervenção foi realizada no dia 27 de junho de 2015, na sala da 

EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) na instituição já citada com 

duração de 41 minutos e 51 segundos. Participaram dessa sessão a pesquisadora e duas 

professoras do 3º ano (P1 e P2) já descritas anteriormente.  

 

Objetivos: analisar uma situação-problema retirada da prova do Exame Nacional do 

Ensino Médio de 2014 (ENEM); resolver a situação-problema individualmente; refletir 

sobre a importância do hábito de se trabalhar com resolução de problemas em sala de aula. 

Perceber a importância de vincular o trabalho de Língua Portuguesa com a Matemática; 

Sentir a experiência de ter que buscar conhecimentos diversos para resolver uma situação 

problema. 

 

Resultados 

A pesquisadora inicia a sessão relembrando a proposta de fazerem mais um 

momento em sala de aula levando a sequência de trabalho com resolução de problemas 

apresentada no texto da Onuchic (2011) para ter o retorno das professoras. Elas concordam.  

A P1 disse que esteve pensando na possibilidade de se trabalhar português 

interdisciplinarmente com matemática, pois seria a possibilidade de verem a avaliação da 

interpretação. Porque quando os alunos pegam um problema para interpretar é um grande 

sofrimento, e os alunos reclamam que a professora está misturando português com 

matemática. E a P1 disse que fala para seus alunos que português está em tudo. A PE 

concorda com a professora e ressalta que esse movimento de mudança precisa ocorrer 

desde o início do ensino fundamental, no 1º ano.  

A P1 disse que estava pensando em trabalhar interpretação de texto com o problema 

matemático, ela vai levar o problema para português. A PE completa que seria interessante 

não pedir que criança faça operações e sim somente responda a perguntas sobre a situação. 

Ela cita um livro de literatura infantil que transforma a história de uma família em 

problemas matemáticos: Os problemas da família Gorgonzola da autora Eva Furnari. Disse 



58 

 

 

que esse livro é um bom exemplo da interdisciplinaridade da Língua Portuguesa com a 

Matemática. A PE aproveita e pergunta se essa autora é uma das que são trabalhadas no 3º 

ano, mas ela, juntamente com as professoras, lembra que é uma autora do 4º ano. E com 

esse assunto, as professoras começam a buscar na memória quais são as autoras do 3º ano e 

acabam demonstrando dúvidas sobre quem são. Lembrando que a abertura do Projeto de 

Literatura da escola já aconteceu e que já deveriam ter iniciado o trabalho com suas autoras.  

A PE dá a sugestão de pegarem alguma história de autor do 3º ano e construir 

problemas matemáticos, para ficar mais interessante e mostrar aos alunos que é possível 

fazer essa ligação entre essas áreas do conhecimento. A P2 concorda e disse que assim seria 

mais interessante, pois seria usado um assunto ou um texto que eles já tiveram mais 

contato. A P1 sugere que seria interessante elaborar um projeto para trabalhar a 

matemática, as situações- problemas, fazer um portfólio, assim como se faz com texto, com 

os gêneros textuais, poderia fazer com a matemática. A PE lembra que a escola foca muito 

no trabalho da escrita e deixa o trabalho com a matemática de lado. E a P1 desabafa que 

elas estão desesperadas com a alfabetização. A PE acrescenta que uma área puxa a outra e a 

P2 concorda dizendo que a matemática precisa da língua portuguesa. A P1 disse que então 

vai trabalhar alfabetização com situações-problema e sorri.  

A pesquisadora parte para o segundo momento da sessão e apresenta às professoras 

a situação-problema que foi retirada da prova do ENEM/2014 (Figura 5) e explica que o 

objetivo é que elas possam experimentar resolver um problema tendo que buscar 

conhecimentos já adquiridos ou vistos. A PE entrega a folha com a situação, lápis e 

borracha. No primeiro momento as professoras se mantem sentadas distantes da mesa, sem 

apoiar a folha na mesma. Um tempo depois, a PE coloca algumas folhas brancas como 

apoio em umas das mesas para ficar melhor no momento da escrita e neste instante a P2 

coloca a folha com a situação sobre as outras folhas na mesa.  

O silêncio e concentração se mantem por 13 minutos. Depois de mais ou menos 2 

minutos, a PE percebe que as professoras ficaram somente na leitura e não fizeram 

nenhuma anotação, então ela interrompe e pede que elas possam anotar tudo referente ao 

problema. E nesse mesmo momento a P1 pergunta o que é catraca e a pesquisadora 

responde que é com a roleta dos ônibus. Após quase 10 minutos a P1 pede uma calculadora 
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emprestada e a pesquisadora a providencia. A P2 disse que finalizou após 11 minutos e 

perguntou se era para analisar o texto também e a PE disse que o texto era para 

compreender a situação problema. E depois de 13 minutos a P1 disse que não estava 

conseguindo chegar ao resultado. Ela tenta mais um pouco, parece ler novamente o 

problema. E depois de alguns minutos a pesquisadora intervém e pergunta se ela já havia 

concluído e ela responde que sim.  

 

Figura 7-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Questão da prova do ENEM/2014 utilizada na terceira sessão. Fonte: 

https://www.infoenem.com.br/wp-content/uploads/2014/11/ENEM-2014-ROSA.pdf 

 

A PE pergunta o que elas sentiram. A P1 disse que foi complicado e a P2 disse que 

se sentiu no vestibular. E todas acham graças e sorriem. A pesquisadora comenta que é uma 

situação que exige os conhecimentos básicos, de adição, multiplicação, divisão e sobre as 

horas. A P1 completa que ela não conseguiu fazer as conversões.  

Então, a PE lê a situação e faz a interpretação junto com as professoras. Ao ler sobre 

os portões, ela esclarece que é uma informação importante, que é conhecimento de mundo e 

P2 completa perguntando se ia sobrar um portão sem catraca. A PE disse que não e faz o 

desenho dos portões com as catracas e aí as professoras entendem, pois ao ler entenderam 

que cada portão tinha uma catraca, pois no problema fala que tem 4 catracas então para 4 

portões, e que por isso ficaria um portão sem catraca.  

 

Questão 153 

 

Um show especial de Natal teve 45.000 ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de 

futebol que disponibilizará 5 portões de entrada, com 4 catracas, passará uma única pessoa a cada 2 

segundos. O público foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas, indicados no ingresso 

para o show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão 

ao show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. 

 

Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas? 

A) 1 hora 

B) 1 hora e 15 minutos 

C) 5 horas 

D) 6 horas 

E) 6 horas e 15 minutos 
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Ela acrescenta nesse momento a importância, em sala de aula, de o professor 

oferecer diversos tipos de leituras compartilhadas que gerem diferentes discussões para o 

aluno aumentar seu conhecimento para além do conteúdo, que é o que também foi exigido 

nessa questão. Então a P2 conclui perguntando se então são 20 catracas, a PE responde que 

sim e lê a parte do problema que fala: “...5 portões de entrada, com 4 catracas, passará uma 

única pessoa a cada 2 segundos.” e analisa com as professoras o sentido da palavra com e o 

fato de ser calculado o tempo de entrada de cada uma das 45.000 pessoas. Se o problema 

traz essa informação, a PE lança a pergunta: “É possível ter portão sem catraca? Como 

chegar ao tempo mínimo pedido pelo problema se é preciso a catraca para contabilizar?” As 

professoras ficam atentas e pensativas e concordam com a interpretação. 

A P2 interpela dizendo que quando foi a um show, ela primeiro entrou por um 

portão e lá dentro por outro que só tinha uma catraca. E a P1 disse: “E eu como nunca fui 

num estádio, imaginei que tivesse quatro catracas soltas em algum lugar!?” Houve risos de 

todas. Segundo a P2 deveria ter a palavra “cada” em “...com 4 catracas cada.”. Mas a PE 

continua lendo o problema e pega uma parte do final que elimina a necessidade da 

possibilidade de ter a palavra “cada” quando no texto disse assim: “...que todos passarão 

pelos portões e catracas eletrônicas indicados.” Então a pesquisadora mais uma vez 

questiona como poderia ficar um portão sem catraca se no final do problema disse que 

todas as pessoas passarão pelos portões e catracas? E as professoras dizem: “É mesmo!”  

A P2 disse que ao ler o problema novamente percebeu que havia algo errado com a 

sua interpretação, mas pensou que fosse uma pegadinha, que haviam colocado um portão a 

mais e continuou com a mesma linha de raciocínio. A pesquisadora finalizou a leitura e 

começou a resolver a situação com a participação das professoras. Principalmente no 

momento das conversões a P2 se colocou com participante enquanto a P1 como ouvinte. 

Ao finalizar a resolução, a PE relembra que o objetivo era para elas percebem a 

quantidade de conhecimentos prévios que foram utilizados na resolução da situação, na 

riqueza que é trabalhar com uma atividade dessas. A P2 disse que achava que tinha 

acertado, pois uma das respostas coincidiu com a que ela achou. E a P1 disse que seu 

problema não foi só na conversão, foi principalmente por não ter tido a linha de raciocínio 



61 

 

 

necessária para resolver o problema. A PE chama a atenção para a quantidade de esquemas, 

de interpretações que os alunos precisam fazer para resolver uma situação dessas.  

As professoras concordaram com a importância deste tipo de atividade em sala de 

aula. A P2 relatou que na avaliação do 2º semestre elas diminuíram na quantidade de 

continhas soltas e aumentaram as situações problemas. A pesquisadora demonstrou que foi 

uma ótima iniciativa e disse que esse é o caminho para a mudança que elas desejam. 

A PE finalizou a sessão e deixou acertado com as professoras que selecionaria uma 

situação problema própria para o 3º ano e o livro citado anteriormente - Os problemas da 

família Gorgonzola – para planejarem juntas uma sessão na sala de aula de cada uma delas, 

para experimentar tudo o que foi discutido e ver qual será a reação dos alunos. A próxima 

sessão ficou marcada para a terça-feira, dia 30/06 no mesmo horário e local. 

Na data e horário marcado, 30/06, a pesquisadora estava aguardando as professoras, 

mas recebeu a notícia pela direção da escola que a P2 esteve de atestado médico no dia 

anterior, não havendo aula para os alunos dela, e que naquele dia ainda não tinha recebido 

nenhuma notícia se ela viria à escola ou não. Assim, mais uma vez não foi possível realizar 

a sessão. 

Como no início deste trabalho as professoras consentiram que os encontros 

aconteceriam sempre às terças-feiras, a pesquisadora estimou que a quarta sessão ocorreria 

no dia 06/07, próxima terça-feira. 

Porém no dia previsto, a PE foi informada que a direção havia concedido folga de 

coordenação para todas as professoras durante toda a semana para produzirem os relatórios 

do 2º bimestre de alunos. Na tarde deste dia, a pesquisadora fez contato via telefone com as 

professoras conseguindo falar somente com a P2 e lembrou-a do combinado informando 

que precisavam realizar somente mais um encontro para fecharem o trabalho de pesquisa. 

Elas acertaram que tentariam fazer esse momento na manhã do dia seguinte após uma 

oficina sobre produção de relatórios que aconteceria na escola, isto é, se sobrasse um 

tempinho, pois normalmente as oficinas duram todo o tempo de coordenação. Mesmo 

depois de outras tentativas a pesquisadora não conseguiu contato com a P1. 



 

 

5.4 – Quarta Sessão de intervenção 

A quarta sessão de intervenção foi realizada no dia 08 de julho de 2015, numa 

quarta-feira, na sala da EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) na 

instituição já citada com duração de 27 minutos e 42 segundos. Participaram dessa sessão a 

pesquisadora e duas professoras do 3º ano (P1 e P2) já descritas anteriormente.  

 

Objetivos: analisar individualmente uma situação-problema retirada da prova do Exame 

Nacional do Ensino Médio de 2012 (ENEM); discutir e resolver a situação-problema em 

dupla; perceber a importância de trabalhar em equipe para a construção do conhecimento. 

 

Resultados 

A pesquisadora inicia a sessão lembrando que seria a última sessão e agradece todo 

o empenho delas em ajudarem na realização do trabalho. Apresenta a proposta da sessão, 

mostrando que seria a resolução de outra situação-problema, porém que desta vez elas 

fariam juntas, para vivenciarem parte do roteiro apresentado por Onuchic e Allevato 

(2011).  

E relata que, segundo o que havia dito, ela selecionou uma situação problema para 

realizarem a última parte do trabalho que seria levar toda a sequência de resolução de 

problemas das autoras citadas para colocarem em prática com os respectivos alunos. 

Apresentou o problema às professoras, disse que não era do conteúdo de medidas 

como elas queriam, mas constavam alguns termos sobre esse assunto, porém era uma 

situação que envolvia adição, multiplicação e análise de tabela. O tema era atual para os 

alunos, pois tratava sobre gincana junina, evento que eles tiveram a oportunidade de 

participar recentemente e que seria mais real.  

A PE lê o problema e pergunta se as professoras acham que os alunos farão com 

tranquilidade. Elas ficam caladas e pensativas. A PE pede para imaginar se elas descem 

essa atividade individualmente para eles, o que aconteceria. Continuam caladas. Ela 

continua questionando: “É comum eles fazerem esse tipo de situação?” A P1 responde que 

são poucos que dariam conta. A PE pergunta o que seria mais difícil, já que o problema 
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exige mais de um conhecimento. A P2 responde que seria a questão da interpretação. A 

pesquisadora questiona se elas acham que é uma questão instigante para realizar o roteiro 

em sala de aula. As duas respondem que sim. Ela, então, pergunta como está o 

planejamento para a mesma tarde, se seria possível realizarem a atividade. Elas respondem 

que farão o reagrupamento e que não seria possível.  

A pesquisadora lembra que esse momento em sala só vai acontecer se elas 

concordarem, se não for atrapalhar a rotina delas e que elas podiam ser sinceras e tranquilas 

com relação a essa decisão. As professoras concordam em fazer a atividade no dia seguinte. 

A P2 pergunta se seria aquela atividade da gincana e PE respondem que sim se elas 

concordarem. Como demonstraram um ar de dúvida a PE relembra como era o roteiro, que 

eles fariam em grupo, que não pode ser um problema no estilo que eles já estão habituados 

a fazer e o conteúdo tem que ser novo. Disse para as professoras que a sala estará 

organizada em grupos, que um colega vai ajudar o outro, então é bom pensar numa 

separação de grupo que possibilite essa cooperação. A P1 pergunta se no primeiro elas 

leriam o problema para eles e a pesquisadora responde que não, que elas não iriam ler. Pois 

o objetivo é saber se eles compreendem com a leitura deles, que para resolver uma 

situação-problema é preciso saber interpretar e que quando o professor lê a compreensão é 

diferente. Ela ressalta que é importante elas analisarem o problema para saber qual será a 

explanação do conteúdo que elas farão após a resolução deles, porque aí vem o momento da 

formalização do conhecimento pelo professor.  

Continua a fala perguntando se as professoras já haviam apresentado o algoritmo 

formal da multiplicação para os alunos. A P1 disse havia começado naqueles dias, mas bem 

pouco e que ela está trabalhando a “continha” e P2 disse que já apresentou a ideia. A P1 

complementa a sua fala dizendo que está trabalhando a tabuada e a P2 disse que está 

trabalhando mais a leitura da operação, por exemplo: “duas vezes o cinco que é a ideia que 

o cinco vai se repetir duas vezes”. E a PE pergunta: “E se trocar, 5x2, continua a mesma 

coisa?” A P2 responde que dá o mesmo resultado, mas a ideia é diferente. A pesquisadora 

sugere fazer essa leitura realizando o desenho da multiplicação em papel quadriculado para 

que eles possam visualizar. Ela disse que a atividade em sala precisará ser em momentos 

diferentes uma no primeiro horário e a outra no segundo, porque ela estará observando.  
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A P1 pergunta se a pesquisadora iria passar pelas duas salas no mesmo dia e ela 

responde que sim, pois não há mais tempo.  

A P2 disse que prefere formalizar o conteúdo sobre interpretação de tabela, pois ela 

acha que se apresentar várias maneiras de realizar uma multiplicação vai confundir a 

cabeça dos alunos. A PE sugere que na dúvida seria melhor se preparar para formalizar o 

conteúdo de multiplicação e a interpretação de tabela e deixar para decidir na hora a partir 

das respostas deles, da forma que eles utilizarão para resolver a situação.  

A P1 pergunta se eles não podem resolver pela adição e a PE responde sim, que elas 

não vão induzir a forma de resolver, elas vão observar quais são as estratégias que eles vão 

utilizar, se terão dificuldades ou não, se vão surpreendê-las, e que essa atividade também é 

uma forma de avaliar os conhecimentos deles e redirecionar os trabalhos delas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Questão da prova do ENEM/2014 utilizada na quarta sessão. Fonte: 

http://www.ebc.com.br/sites/default/files/enem_2012_dia2_cinza.pdf 

 

Na sequência, a pesquisadora entrega o problema para elas resolverem, avisa que 

também é da prova do ENEM só que 2012. Pede que primeiro elas leiam individualmente e 

depois podem conversar sobre e resolverem juntas e inclusive responderem em uma folha 

SITUAÇÃO-PROBLEMA DA PROVA DO ENEM/2012 

(4ª SESSÃO) 

Questão 144 

 

 Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários 

colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. 

Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tíquetes para trocar por 

produtos nas lojas dos parques. 

 Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$ 3,00 e que uma 

bicicleta custa 9.200 tíquetes. 

 Para uma criança que recebe 20 tíquetes por período de tempo que joga, o valor, em reais, 

gasto com créditos para obter a quantidade de tíquetes para trocar pela bicicleta é 

A) 153 

B) 460 

C) 1.218 

D) 1.380 

E) 3.066 
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só. Depois de uns dois minutos a P2 coloca sua folha sobre a mesa e chama a P1 para 

fazerem, essa faz um gesto de que ainda não está pronta e continuam em silêncio, então a 

PE disse que elas podem conversar e discutir.  

A P2 começa a grifar palavras e dados importantes do problema, e disse: “Vamos 

ver se eu não vou cair na pegadinha do cada, né?” Referindo-se ao problema da sessão 

anterior que segundo ela faltou a palavra “cada” no enunciado da questão, o que atrapalhou 

na resolução. Todas riram. A PE pergunta se no problema atual tem o “cada” e ela disse 

que não, que nesse problema a palavra era “período” e disse: “O período é que tá pegando 

aqui.” A P1 não se pronuncia. Depois de um tempinho, a P2 começa a falar sobre os dados 

do problema.  

Essas falas foram organizadas em forma de quadro para melhor compreensão. 

 

Quadro 2.  Descrição das falas da quarta sessão de intervenção psicopedagógica sobre a 

resolução do problema da figura 6 

FALAS 

P2: Então ela gasta aqui, ó, tá dizendo aqui que ela gasta três Reais o período, né? Aqui ela comprou 20 

tíquetes... 

P1: Humm... 

P2: ...por período. 

                        Silêncio 

P2: Ela ganhou, né, 20 tíquetes nesse período aqui de três Reais. Quer saber quantos Reais ela vai ter que 

gastar para chegar nesse valor aqui, para conseguir 9.200 tíquetes. Né? A gente tem que saber quanto que...a 

quantidade de tíquetes pra trocar pela bicicleta. 

PE: Aqui em cima não tem nenhuma informação importante não? Não é melhor ler? 

P2: Aqui em cima? 

PE: É, no primeiro parágrafo. Lê em voz alta. 

P2: Créditos? 

PE e P2: Nos shopping centers.... 

P2: Nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam 

créditos em um cartão,...(ela para e sublinha novamente a palavra cartão) que são descontados por cada 

período... de tempo... (faz a mesma coisa com a palavra período) de uso dos jogos. 

PE: Essa experiência vocês já tiveram? Sabem como isso funciona, né? 
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P1: Humm, sim. 

PE: Tá 

P2: Dependendo.... eu não tenho essa exper... dependendo da pontuação....(risos).... 

PE: Não? Nunca foi num parque desses? Tipo esses que tem nos shoppings? Vou citar o parque do 

Parkshopping, o HotZone. 

P2: Já, mas eu não ganhava esses tíquetes não. 

PE: Não? Aquele que sai assim, ao lado, na máquina. Parece um filetinho de papéis grudadinhos. Que 

depois as crianças pegam, contam e vão no balcão do parque e trocam por bala, pirulito, régua, apito....então 

se balinha vale 15 pontos, por exemplo, você tem que ter 15 papeizinhos, 15 tíquetes. É uma troca, ele se 

torna um dinheirinho. E para você brincar, você passa o cartão na máquina do jogo, ela debita o valor 

daquele jogo do seu crédito e você ganha os tíquetes ao final do jogo e a quantidade depende da pontuação 

feita. 

PE: Ai...Dependendo.... 

P2: Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tíquetes para trocar por 

produtos nas lojas dos parques. 

PE: Então, é isso que eu falei. Hã?? 

P2: Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$ 3,00...  

PE: Isso. 

P2: ...e que uma bicicleta custa 9.200 tíquetes. Para uma criança que recebe 20 tíquetes por período... 

PE: Oh, então? 

P2: Então, três Reais seria 20? Com três Reais ela pode conseguir 20 tíquetes? 

PE: É oh, se aqui ele tá chamando... supondo que período de uso de um brinquedo custa três Reais, quer 

dizer, quando ele fala período de uso, é cada vez que você brinca no brinquedo, aí você paga, debita do seu 

cartão três Reais. E saem quantos tíquetes? 

P2: 20. 

P1: 20 

P2: Então, vou colocar aqui...(começa a registrar na folha em regra de três) três né? É... Para uma criança 

que recebe 20 tíquetes por período de tempo que joga, o valor, em reais, gasto com créditos para obter...ele 

quer saber quanto que vai ter que gastar. Aí aqui ele tem que conseguir 9200 tíquetes. Aí a gente tem que 

achar quantos Reais que ele vai ter gastar. Se não tiver um “cada” no meio aí. (risos) Uma pegadinha. Mas 

acho que é o período mesmo, que aqui é o período (apontando para o enunciado). E aí a gente vai fazer 

a...conversão agora. 

P1: Hum. 

*Cada uma registra na sua folha. Não compartilham a resolução. 

P2: 20 tíquetes custa três Reais. E aí como que a gente vai fazer essa conversão? (dirigindo a fala e o olhar 

para a P1) 
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*A P2 registra na sua folha a regra de três: 20 está para 3 reais, assim como 9200 está para x. Há um tempo 

de silêncio. 

P2: Vamo tentar fazer assim? Se não der a gente pensa em outra forma? 

P1: Vamos. (risos) 

*A P1 responde já sorrindo e todas riem junto. 

PE: Essa sua carinha foi boa, P1! 

P1: Vamos.  

*Ainda rindo, repetiu a fala. 

PE: Vamos tentando qualquer coisa. 

P2: Vamo tentar. 20 x, eu vou por 3, o 3 é 3... pera aí 9.200 vezes 3 só para garantir (vai fazendo a regra de 

três e as operações) 00.... vê se eu fiz certinho a conta,...coleguinha? Vê se eu acertei, aqui a continha? 

(aproxima a sua folha da P1) 

*Fala “coleguinha? Vê se eu acertei a continha?” brincando, imitando voz de criança. A PE sorri. 

P1: Vamo vê? (continua fazendo a sua operação de multiplicação) 

P2: Doze... O seu deu vinte e sete???? Pera aí!!! (olha o resultado da P1) Eu errei??? Ah, errei mesmo. Eu 

tô contando 6, é 21 tá certo. 

*A PE ri bastante nesse momento, por causa da reação delas. 

P1: Nossa gente....rs...rs.... 

PE: Deu a mesma coisa aí? 

P2: 21.200. 

PE: Não, espera aí. A multiplicação de vocês, deu o mesmo resultado? 

P1: É....Não. 

PE: Por que que não deu? 

P1: Ué????? (olha para a resolução da P2) 

P2: Tá certo, você tá certa, eu é que tô...trocando os números. (analisa a resolução da P1)três vezes dois 6, 

vinte e sete. 

P1: Geeente!!!! 

P2: Agora sim. Vai lá. 

PE: Tá certa, P1!! 

P1: Annnnn!!!!! 

*Elas montam a divisão 27.600 dividido por 20. 

P2: Vinte. Será que vai ser assim mesmo? 

P1: Ummmhummmm. Será que é isso gente? 

*Nesse momento elas ficam emitindo sons com significado: uso da figura de linguagem onomatopeia. 

P1: Será que é .........rs...rs...rs...rs...ai, ai!!! 
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P2: Deixa eu fazer aqui. 

P1: Aí aqui????......Aqui não, pera aí. (fazendo a divisão)Aqui tem esse 

aqui....1....3....6....hummmm.......vixe!!! Não deu não!!!!! Rs...rs...rs... 

*Todas riem 

P1: Não deu não..... (ela fala o nome da pesquisadora) 

PE: Vamo ver aonde foi, cadê? 

P1: Pera aí! 

PE: Não, e a P1 é chique, ela ainda faz a divisão direta ainda. 

*A  P1 continua tentando e enquanto tudo isso a P2 estava concentrada fazendo a sua divisão. 

P2: Vê se deu isso aqui. 

*A P1 continua na divisão, tentando encontrar o erro. 

P1: Quer dizer 16...eu coloquei 6, oh. 

P2: É, porque é o 60 e você colocou o zero. 

P1: Isso mesmo. 

PE: Olha!!!! 

*A P2 fica analisando o que elas fizeram e a P1 afirma: 

P1: É isso aí mesmo. 

P2: Será que a gente acertou, pesquisadora, ou caímos na pegadinha. 

P1: Será??? Rs...rs...rs.....Vixe. 

PE: Não tem pegadinha, não. Tem não. 

*As professoras ficam rindo. 

PE: A ideia é essa, né. Se ele, a cada jogada gasta 3 Reais e saem da máquina 20 tíquetes, para conseguir a 

bicicleta ele teria que jogar muitas e muitas vezes, então ele ia precisar de quantos tíquetes? 9.200 tíquetes. 

Em cada jogada ele só ganha 20. 

P1: Ummhummm. 

PE: Então quantas vezes que ia precisar ganhar? Quanto que ele ia gastar? A pergunta é quanto que ele ia 

gastar em Reais, né? Certinho. Se ele ganha 20 tíquetes com 3 Reais, 9.200 tíquetes vai custar quantos Reais 

para ele? 

P2: Tem que ser uma bicicleta muito boa, 1.380 essa bicicleta? Tá caro demais. 

PE: Muito boa. Não é? Tem que ser excelente a bicicleta. 

P2: É. 

  

A pesquisadora entrega o segundo problema. 
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Figura 7. Questão da prova do ENEM/2012 utilizada na quarta sessão. Fonte: 

http://www.ebc.com.br/sites/default/files/enem_2012_dia2_cinza.pdf 

 

Quadro 3.  Descrição das falas da quarta sessão de intervenção psicopedagógica sobre a 

resolução do problema da figura 7 

PE: Pronto, só para finalizar esse aqui é tranquilo. 

P2: Tem pegadinha, não? 

PE: Não....não é vestibular, não. Rs....rs... 

*Elas leem em silêncio. 

P2: Então vamos lê? 

P1: ummhummm. 

P2: Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, 

recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe 

ministrou corretamente...corretamente...(circulou a palavra corretamente no enunciado) 30 gotas do 

remédio...pensei que ia tá dando overdose... a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... 

P2: (começa a registrar na sua folha) Então a gente pensa assim, que é 5 gotas para cada 2 quilos, né? E 30 

gotas para tantos quilos. 

P1: É isso...ummhummm. 

P2: Faz o x de novo, coleguinha? (fala imitando criança) 

*Risos 

P1: Vamo lá. 

P2: Faz regra de três. 

P1: Vai dar o quê? Vai dar 12? 

SITUAÇÃO-PROBLEMA DA PROVA DO ENEM/2012 

(4ª SESSÃO) 

 

Questão 180 

 

 Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a 

seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal 

a cada 8 horas. 

 Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a 

massa corporal dele é de 

A) 12 kg 

B) 16 kg 

C) 24 kg 

D) 36 kg 

E) 75 kg 

http://www.ebc.com.br/sites/default/files/enem_2012_dia2_cinza.pdf
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P2: As setinhas. Aqui é 60. 

PE: Por que que vai dar 12, P1? 

*Ela não responde. Silêncio enquanto estão resolvendo a regra de três. 

P1: É isso? 

P2: 5 vezes 2 dá 10. É doze então. Tá certo. 

PE: Oh, tá vendo? Tranquilo. Mas como vocês se sentem fazendo umas situações-problema assim? 

P2: Desafiada. 

P1: É. Tem tempo que eu não estudo para vestibular....rs...rs....concurso. 

P2: Enferrujada, é? 

P1: Nossa gente!!! 

PE: Mas fica o receio, de ai meu Deus que coisa? 

P2: É, é desafio e num querer errar, né. 

P1: Fazer tudo certinho. 

PE: A gente tem essa preocupação, né? Pronto, é só isso, viu? Que simples? 

P2: Passamos? 

P1: rs...rs.... 

PE: Passaram. Então agora, eu vou providenciar as cópias dos problemas para fazermos em sala de aula 

amanhã, tudo bem? 

P1 e P2: Tudo bem. 

PE: Eu acho que será um problema desafiante para eles, pois tem que buscar informação na tabela, tem mais 

de uma operação, tem a multiplicação... 

P2: Vai ser bem desafiante. Eu tô falando assim, porque na prova a gente colocou um probleminha que era 

de soma, mas era assim: na fazenda tinha 10 limoeiros, não sei quantas laranjeiras, não quantos abacateiros, 

aí foi aumento, aí eu acho que eles ficaram tão assim achando que era uma outra coisa, porque tinha tanta...e 

era só somar... 

P1: Tinha muita informação. 

P2: uma coisa que...mas só por causa que tinha muita informação assim, que tinha várias árvores frutíferas. 

Aí na hora que eu fui corrigir a prova eu vi que vários tiveram dificuldades. 

PE: Olha só!! Porque é algo simples, né? 

P2: Se tivesse colocado dois, com certeza eles teriam acertado. 

PE: Por isso que eu pensei nessa situação aqui, porque tem algumas operações e tá bem real para eles. Eles 

passaram por isso aqui outro dia né? 

P2: É, vai ser um desafio para eles. 

PE: Vocês ganharam, na gincana? 

P2: Fiquei em terceiro. 
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PE: Oh, ficou em terceiro. Então, é algo muito real. Foi o que eu pensei, que na hora de resolver eles vão 

lembrar do que aconteceu e vão talvez se sentir mais motivados para fazer, principalmente sendo em grupo, 

porque eles vão poder conversar, a gente pode dizer que eles podem desenhar, não precisa fazer só continha, 

pode... 

P2: É.... 

PE: ...pode escrever, do jeito que você acha que pode ser resolvido. Entendeu? Deixar bem livre ao modo de 

fazer, para a gente ver o que vai sair. 

P1: Ummhmmm. 

PE: Então tá bom. 

 



 

VI – A observação psicopedagógica 

6.1 Sessões de observação 

Essa sessão de observação foi realizada no dia 09 de julho de 2015, numa 

quinta-feira, na sala de aula do 3º ano “C”, vespertino, da professora P2, na instituição já 

citada com duração de 1 hora, 8 minutos e 30 segundos. Participaram dessa sessão a 

pesquisadora, a professora P2 e 23 dos seus 27 alunos, que estavam presentes.  

 

Objetivos: aplicar o roteiro de resolução de problemas proposto no artigo Pesquisa em 

Resolução de Problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas de Onuchic e Allevato 

(2011) utilizando uma situação problema preparada para essa sessão; observar a atividade 

acima realizada pela professora P2; analisar a postura da professora frente a essa proposta 

de atividade; observar e analisar a participação e envolvimento dos alunos na atividade. 

 

Resultados 

 

A professora P2 organizou a sala em 5 grupos – que chamaremos de grupo 1, 2 , 3, 

4 e 5 - apresentou a pesquisadora para as crianças que explicou para elas que estava ali para 

participar da aula observando as explicações da P2 pois precisava fazer um trabalho de 

escola também. As crianças foram bem receptivas, pois já conheciam a pesquisadora e não 

se sentiram intimidadas com sua presença. A pesquisadora entregou as folhas com a 

situação problema (Anexo 5) para a professora e uma cópia do roteiro a ser seguido. A 

professora disse às crianças que iria entregar a folha da atividade e que era para esperarem 

que ela daria as explicações. As crianças faziam muito barulho, falavam muito alto, 

discutiam por vários motivos e recorriam muito à professora para fazer reclamações e essa 

calmamente sempre dava atenção a todas as colocações. A P2 pediu que eles lessem 

individualmente, mas esqueceu daqueles que ainda não liam, a pesquisadora precisou 

intervir e lembrá-la para colocar algum aluno para ajudá-los. Antes de explicar para a turma 

o próximo passo que era a leitura em grupo para compreender o problema, tirar dúvidas 

quanto ao vocabulário, ela já estava passando em alguns grupos e perguntando se já tinham 
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discutido sobre o problema. E muitos já estavam com o problema praticamente resolvido. 

Com isso, sem direcionamento, os alunos se agitavam mais. Uma aluna foi até a 

pesquisadora perguntar se a professora iria dar a resposta e ela respondeu que ela esperasse 

que a professora iria conversar com ela. A todo instante os alunos se levantavam para 

perguntar a professora se estavam fazendo certo. Havia um grupo, o de número 1, que 

estava bem concentrado, apesar do barulho da sala. Eles leram o problema juntos e 

resolveram (Anexo 6) da mesma forma. O grupo 4 só conversava, até tentaram ler, fizeram 

alguns registros, mas deixaram para lá. O grupo 2 estava totalmente dividido, um aluno, 

que logo entendeu o que deveria fazer, fez sozinho (Anexo 7) e escondia sua folha para que 

os colegas não vissem, outros dois ficaram perdidos sem saber o que fazer e as duas 

meninas responderam juntas, a que sabia ler, leu o problema e juntas resolveram através de 

desenho e operações(Anexo 8). No grupo 3, tinha  dois alunos que não sabiam ler, fizeram 

alguns registros pelo que ouviram dos colegas e logo se dispersaram e foram desenhar, uma 

menina, que estava bem quietinha, fez sozinha, outra menina, gostava muito de conversar e 

ficou todo o tempo querendo conversar com a pesquisadora e um garoto, que também 

demonstrou compreender a situação, resolveu sozinho (Anexo 9).  Por fim, no grupo 5 os 

alunos também se dividiram, alguns fizeram, outros não. Muitos alunos iniciaram e logo 

deixaram a atividade de lado e pegaram folhas, seus cadernos de desenho, que ficam no 

armário da professora e começaram a desenhar, a fazer recortes e dobraduras. A professora 

não chamou a atenção em nenhum momento em relação às diversas brincadeiras e 

atividades que estavam fazendo. A pesquisadora precisou intervir e ir a alguns grupos para 

tentar organizar a atividade, interagir com eles, mas mesmo vendo o que a pesquisadora 

estava fazendo ela não teve a mesma iniciativa.  

Quando os alunos iam até a professora para perguntar se estava certo, ela não pedia 

que eles voltassem e conversassem com o grupo e sim dizia que estava quase e que faltava 

só um detalhe. A professora tem um aluno que está passando por problemas familiares e 

emocionais, segundo informação dela mesma, e a todo instante ele solicita a atenção da 

professora ou provoca confusões na sala e ela para a aula, deixa de dar atenção a outro 

aluno para ir resolver o problema deste aluno. Menos de 10 minutos após o início da 

atividade, ela anuncia que vai um representante de cada grupo ao quadro explicar como que 
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o grupo resolveu o problema. Ela passa para essa etapa sem ter passado de grupo em grupo 

motivando-os a resolverem a questão juntos, tirando as dúvidas secundárias e verificando 

como estava o desenvolvimento de cada grupo. A professora refere a si mesma para os 

alunos chamando-a de titia, como: “a titia vai explicar o que vai acontecer agora”. Utiliza 

muitas palavras no diminutivo, está sempre tocando nas crianças, conversa com elas 

abraçando-as, pegando no rosto e no braço. Um aluno interrompe a aula, pede a fala, a 

professora concede, ele levanta vai até ela e pergunta se ela é casada, ela sorri, disse que ele 

já perguntou isso outra vez e disse que não, o menino volta sorrindo e senta em seu lugar.  

A professora chama um representante do grupo 1 para apresentar a forma que eles 

resolveram a atividade, a criança fica envergonhada e não quer escrever no quadro, então 

disse que ela vai registrar. Ela se esquece de conversar com a turma como irá acontecer 

esse momento, que não era para eles apagarem o que haviam feito, com isso alguns 

estavam copiando a resposta do primeiro grupo e a pesquisadora precisou intervir mais uma 

vez pedindo que ela explicasse isso. A professora passa a ser a porta voz da aluna que foi 

ao quadro, ao invés de registrar a palavra refrigerante abrevia para “refri” e coloca também 

no plural “refris”. Ela vai diminuindo o tom de voz ao ponto de conversar somente com a 

aluna que está no quadro. Fica a maior parte do tempo de costa para a turma. Não interage 

com os outros alunos. Essa etapa demorou muito tempo, porque ela estava fazendo muitas 

intervenções com a criança do quadro. Ela perguntou se os outros grupos gostariam de 

fazer alguma sugestão na resposta do primeiro grupo.  

O objetivo era que os registros dos 5 grupos ficassem no quadro para que na etapa 

seguinte os alunos pudessem analisar todas as respostas, mas a professora usa todo o 

quadro com os dois primeiros grupos. No momento da apresentação que houve na escola, 

aproveitamos para refazer o registro no quadro, para que coubesse tudo.  

Durante esse momento, muitos alunos estavam desenhando, brincando com 

cartinhas, bilocas, conversando e a professora não faz nenhuma intervenção. 

Aparentemente a professora dá muita liberdade para os alunos, eles fazem o que querem. 

O grupo 2 não conseguiu decidir quem iria ao quadro, começaram a brigar e uma 

criança sugeriu que tirassem ímpar/par, não deu certo e a professora teve que fazer o 

ímpar/par para eles. A menina que ganhou apresentou uma resolução organizada em 
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desenhos. Sempre que um aluno apresenta uma resolução através de cálculo mental, a 

professora pede para conferir nos dedos. Ela faz algumas perguntas utilizando vocabulário 

complicado para os alunos, assim como também formula frases que não são compreendidas 

pelos alunos. 

Essa etapa está sendo muito demorada, pois a professora continua interagindo 

somente com a criança que está no quadro e fazendo muitas intervenções com a mesma. E 

com isso a maioria dos alunos estava alheia à aula. 

A professora manifesta em voz alta para toda a turma quando percebe que os alunos 

apresentam alguma reação: está tímido, inseguro, está tremendo, está com vergonha. 

O horário do turno vespertino nesse dia foi diferente. Atrasaram o lanche dos 

alunos, não teve recreio, pois a escola estava recebendo uma apresentação do Teatro 

Rodovia. Nesse momento, a professora parou a atividade para levar os alunos para o pátio 

para assistirem a apresentação e alguns estavam reclamando que estavam com fome. 

Percebemos que algumas ações são decididas dentro da instituição sem priorizarem a parte 

mais importante, o aluno. Nesse caso, o grupo do teatro chegou atrasado, mas eles foram 

atendidos a tempo e deixar as crianças passarem por necessidades. 

Sugerimos à professora que no retorno das atividades, ela pedisse ao grupo para 

auxiliar a criança que estava no quadro e não quem quisesse da sala, para dar oportunidade 

ao grupo de demonstrar o modo como resolveram a questão. Ela concordou e mediou dessa 

forma, o que fez todos os integrantes do grupo participarem. Essa atitude conduziu todos os 

integrantes a se envolverem para dar a resposta encontrada por eles e assim melhorou o 

clima de interação entre eles, pois no início foi o grupo que mais discutiu e acabou se 

dividindo. 

A professora chamou a atenção dos alunos para que ela pudesse finalizar a 

atividade. A pesquisadora percebeu que provavelmente seria mais um tempo que as 

crianças iriam perder, pois estavam conversando, desenhando, brincando e a P2 não 

conversava com eles sobre isso. Então a PE teve que intervir, pediu licença à professora e 

perguntou se poderia sugerir algo para que aproveitassem mais o momento e a P2 disse que 

poderia. Ela afastou as mesas dos alunos abrindo o máximo de espaço na frente da sala 

próximo ao quadro e foi chamando os alunos para se sentarem no chão em fileiras em 
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frente ao quadro, bem perto da professora. Alguns vinham para o chão trazendo brinquedos, 

papel e outros objetos, a PE interveio mais uma vez e pediu que os alunos viessem para 

frente deixando todo material sobre a mesa e assim fizeram. Controlou a turma, conversou 

sobre o que aconteceria e explicou o porquê que havia pedido que eles se sentassem ali. 

Passou a palavra para a professora que agradeceu e falou: “Olha que legal”, sobre a 

disposição deles e comportamento. Estamos todos prontos para prestar a atenção. Ela fez a 

formalização do conhecimento, porém focou na multiplicação e deixou a análise da tabela. 

A professora perguntou à pesquisadora se ela tinha achado os alunos muito agitados 

e ela devolveu a pergunta: “Eles estavam mais agitados hoje que o normal?” A P2 disse que 

não, que tem dias que eles estão mais agitados ainda. A pesquisadora disse que achou que 

eles se dispersaram muito, que não estavam prestando atenção na atividade e a P2 disse que 

isso depende do tempo da atividade. A pesquisadora concorda e disse que a tarde foi 

diferente, com atividade extra do teatro, que mudaram a rotina dos alunos da escola e tudo 

isso influencia. Ela fez uma comparação com a P2, lembrando-se de quando o professor faz 

uma produção de texto coletiva em sala que normalmente leva a tarde toda, mas para 

conseguir êxito, ele precisa seguir a rotina normal do dia a dia – lanche, recreio – para os 

alunos não cansarem. A P2 concordou. 

A pesquisadora pergunta o que a professora achou do resultado da aula. Ela disse 

que achou bom, que no início é difícil, mas depois se isso se tornar uma rotina os alunos 

vão se acostumando. Disse que achou boa a iniciativa de trazê-los para o chão, porque eles 

ficaram mais calmos e atentos, mesmo estando no final da aula. O grande problema, 

segundo a professora, foi o trabalho em grupo que eles não estão acostumados. A PE disse 

que eles não têm o hábito, mas é preciso ser criado, que ela pode fazer com eles as regras 

do trabalho em grupo e continuar tentando. 

A sessão de observação na sala da professora P1 estava prevista para acontecer no 

mesmo dia, no segundo tempo da aula, porém com a apresentação do teatro e com o ritmo 

que aconteceu a atividade na sala da P2, não foi possível ser realizada. 



 

  

VII – Discussão geral dos resultados das sessões de avaliação, das intervenções 

psicopedagógicas e da observação 

 

As intervenções psicopedagógicas foram realizadas na escola onde a pesquisadora 

exerce sua função laborativa. O fato de estar dentro do seu ambiente de trabalho facilitou, 

mas também dificultou em alguns aspectos a realização da pesquisa. Por estar no local do 

estudo, a pesquisadora pode unir o trabalho final de pós-graduação com as suas funções e 

teve a tranquilidade de interagir com as professoras por já ter um bom relacionamento com 

elas. 

As professoras demonstraram entusiasmo ao aceitarem participar do trabalho de 

pesquisa, porém ficaram um pouco sem jeito quando tivemos que pensar em um momento, 

horário para nos reunirmos. Percebemos que a P1 e a P2 que lecionam a tarde se sentiram 

incomodadas quando precisaram tirar um tempo da coordenação delas. Já a P3, que leciona 

pela manhã, não fez nenhuma objeção quando informamos que para ela participar teria que 

sair de sala uma vez na semana por mais ou menos 50 minutos e que trocaríamos o horário 

de vídeo de sua turma para esse dia e que alguém da direção ou coordenação ficaria na 

turma. Surpreendeu-nos a sua total aceitação, pois é comum encontrarmos professores que 

não concordam em perder nenhum instante de trabalho em sala. 

Apesar do dia, horário e local da primeira sessão ter ficado marcado com as 

professoras, a pesquisadora precisou ir atrás delas na sala dos professores e sala de aula 

para poder iniciar o encontro, por isso houve atraso no horário. As professoras assumiram 

uma postura de escuta no início dessa sessão, falaram pouco e somente quando eram 

questionadas, como destacado no quadro 4 (Anexo3) construído tendo como parâmetro o 

estudo de Pina Neves (2008). Assinaram o termo de consentimento (anexo 1) sem fazer 

nenhum questionamento ou comentário. No momento de decidirmos o dia da semana que 

aconteceriam os nossos encontros, a professora P1 propôs para a professora P2 que 
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mudasse o seu horário de reforço
6
, que aceitou prontamente. Pois se assim não fizessem, 

provavelmente não se encontrariam para coordenar suas aulas.  

O momento da coordenação pedagógica é de extrema importância para o trabalho 

do professor. É a oportunidade que ele tem de reunir-se com os outros professores para 

planejarem as aulas, preparem materiais para a execução dos planejamentos, pesquisarem 

sobre os conteúdos, atender seus alunos com dificuldade em alguma aprendizagem e outras 

ações mais. 

A coordenação pedagógica
7
 é formada por dois períodos em que o professor pode se 

ausentar da escola e coordenar fora, momento que é mais conhecido como folga pelos 

professores, outro período de coordenação coletiva onde se reúnem todos os professores do 

turno, coordenadores e representante da direção e sobram dois períodos para os professores 

planejarem suas aulas conjuntamente com seus pares, preferencialmente, e para darem as 

aulas de reforço. Além disso, o professor ainda pode usar um desses dois períodos de 

coordenação na escola para fazer algum curso. Acreditamos, por isso, que essa organização 

de horário para: reforço, curso do professor, coordenação individual por ano e outras 

atividades do professor na escola precisa ser organizada e decidida juntamente entre 

professores e direção, para aperfeiçoar o tempo de trabalho.  

Ao propormos que a P3 coordenasse juntamente com as outras professoras, 

percebemos a sua insatisfação. A intenção dela era reunir para planejar somente uma vez no 

mês e durante as semanas queria trocar atividades com elas. Observando a mesma 

professora nos momentos de coordenação, percebemos que ela tem o hábito de trabalhar 

sozinha, sem fazer trocas e nem pedir ideias ou auxílios. Acreditamos ser importante o 

momento de coordenação para decidir ações conjuntas, relacionadas aos conteúdos e 

habilidades que serão trabalhados e não ser produtiva a troca de atividades, pois cada turma 

                                                           
6
 O reforço escolar, hoje legalmente inserido na ação pedagógica do Projeto Interventivo, segundo as 

Diretrizes Pedagógicas do BIA (2012) deve acontecer permanentemente com o objetivo de sanar as 

dificuldades na aprendizagem apresentadas pelos alunos. Essa intervenção deve ser planejada pelo professor 

juntamente com os profissionais responsáveis pela área pedagógica. A forma, o horário e o tempo que irá 

acontecer cabe a esses profissionais decidirem e não somente ao professor. 
7
 Com a dinâmica das coordenações pedagógicas, percebe-se que pouco tempo é destinado para o 

planejamento das aulas e atividades, o que exige mais dedicação ainda dos professores. De modo geral, 

observamos que na referida escola esses momentos de coordenação são facilmente convertidos em folgas, o 

que vem prejudicando o trabalho pedagógico. 
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tem um perfil, cada aluno é um e as atividades precisam ser elaboradas com foco nesses 

aspectos. 

Após essas questões iniciais resolvidas, a pesquisadora começou o diálogo, 

seguindo a técnica de grupo focal, sobre o tema do estudo: a matemática. O questionamento 

foi para saber como estava acontecendo o trabalho com a matemática em sala de aula e as 

três professoras ficaram em silêncio e mesmo após mudança da pergunta ainda continuaram 

pensativas. Talvez esse silêncio tenha ligação com a falta de estratégias e conhecimentos 

pedagógicos das professoras em relação ao ensino da matemática e isso elas relataram na 

entrevista (Anexo 4) que responderam nessa primeira sessão. No geral, elas relatam gostar 

de matemática e entendem a sua importância, mas confessam faltar habilidade, 

conhecimento e ideias de novas formas de trabalhar o assunto e fazer com que seus alunos 

compreendam o conteúdo dado. 

A pesquisadora interviu no momento para que as professoras pudessem ser sentir 

mais tranquilas e entendessem que a ação dela não era de fiscalizar, criticar o trabalho, mas, 

sim, de ajudar e para isso ela precisava saber essas informações.  

A P1 começa falando sobre os conteúdos que já deu: contagem, adição, subtração e 

relata que ainda falta o desagrupamento. Disse que costuma usar a sapateira e fazer ditado 

de operações. Porém, soubemos que somente a professora utiliza o material concreto no 

momento de contagem, os alunos não tem acesso ao uso de materiais diversificados, como 

também é a turma que tem o menor número de alunos que possuem a caixinha matemática. 

Segundo diversos autores, a educação matemática se constrói com a coparticipação do 

aluno e não somente com as ações do professor. Esse foco na escrita provavelmente deve-

se à grande preocupação que essa professora tem com a alfabetização dos seus alunos.  

Ela nos disse que está nervosa por saber que o semestre está terminando e ainda tem 

alunos que não estão alfabéticos, assim ela não se permite tornar a aula mais dinâmica, com 

uso de jogos, atividades diferenciadas, pois na visão dela fugiria de seu objetivo. Com isso, 

deixou claro que faz uma divisão entre o ensino de linguagem e matemática, sendo que 

sabemos que são áreas que não se separam, elas se completam.  

Ressaltamos que há um documento que rege os trabalhos no Bloco Inicial de 

Alfabetização (BIA) que deixa claro que “Alfabetizar é, também, ensinar matemática. 
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Ensinar a descobrir as relações ocultas entre os números. A questão linguística do ensino da 

matemática é fascinante, não se faz só pelos números, mas com a linguagem (CAGLIARI, 

2008), pois é uma maneira de representar, pensar, falar ou escrever sobre quantidades, 

formas ou representações abstratas da sociedade” (Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial 

de Alfabetização, 2012, p. 34) 

Percebemos na fala da P2 maior abertura e compreensão ao trabalho com conteúdos 

matemáticos, quando relata os assuntos que já vem trabalhando e a rotina que realiza em 

sua sala de aula, fala registrada no quadro 4 (Anexo3) construído tendo como parâmetro o 

estudo de Pina Neves (2008). Ela demonstrou realizar atividades contextualizadas com o 

uso do relógio no início da aula, com a produção de situações-problema pelos próprios 

alunos e com a caixinha matemática durante as atividades. Inclusive relatou que o número 

de alunos com a caixinha matemática aumentou depois que ela começou a fazer atividades 

diferentes dentro de sala e com isso os motivou a trazer o material. 

No relato da P3 também percebemos trabalho um pouco diferenciado no momento 

da rotina com a matemática. Ela propõe o cálculo mental e percebe que os alunos têm 

melhorado nessa atividade. Também disse fazer uso da caixinha matemática e que 

aumentou a quantidade de alunos com o material, porém nos deparamos com uma atitude 

negativa que levou à exposição de alguns alunos, pois, nas primeiras aulas, fez as 

atividades diferenciadas com os materiais da caixinha somente com quem já havia levado, 

para os outros ela passou atividade no quadro. O que nos deixou intrigados foi a forma 

irônica com que nos contou, inclusive rindo durante a fala e disse que foi um momento 

impactante. É um acontecimento importante, pois em outros momentos já foram 

observados comportamentos excludentes da professora com um de seus alunos que 

apresenta comportamento um pouco mais agitado, e que necessita de mais atenção. 

Sabemos que essas situações mexem com o emocional da criança e podem ser marcantes, 

trazendo talvez algum prejuízo.  

A pesquisadora aproveitou os relatos de bons resultados e fez a sugestão de que 

possam trocar os procedimentos dessas atividades entre elas. Seguiu a sessão questionando 

sobre as dificuldades que porventura as professoras tivessem com relação aos conteúdos 

trabalhados no 3º ano. Elas demonstraram por gestos um pouco de retração e se 
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silenciaram. Então a pesquisadora ofereceu cópias do Currículo em Movimento (Secretaria 

de Estado de Educação do Distrito Federal, 2014), da área da matemática, para 

relembrarem os conteúdos do ano e leu com elas. A três professoras reconhecem que 

quando se trata do conteúdo de medidas de grandeza e de tempo, elas acabam trabalhando 

apoiadas somente em livro e percebem que os alunos não compreendem o assunto. Isso 

demonstra a falta das aulas práticas durante a formação dos professores ou a ausência de 

formação continuada. E nos remete à colocação de Onuchic e Morais (2013), ao 

observarem que os professores tem usado suas salas de aula como objeto de experiência, 

para aprender como se ensinam alguns conteúdos, pois eles não foram preparados para isso. 

Como elas tiveram um aprendizado mecânico, repetem a forma que receberam esse 

conteúdo.  

O que nos chama a atenção é que dentre elas, somente a P2 não teve a oportunidade 

de fazer o curso PNAIC em matemática no ano de 2014 porque estava com o 4º ano, já a P3 

teve, pois era professora de um 3º ano no ano passado, mas por motivos desconhecidos por 

nós ela não participou do curso. Mas a P1 fez o curso e demonstra não utilizar as estratégias 

apresentadas no PNAIC matemática. Temos visto que professoras que participaram desse 

curso têm mudado o modo de trabalho com a matemática em sala de aula e, 

consequentemente, os alunos têm demonstrado uma aprendizagem mais significativa e sem 

falar das aulas que ficaram mais interessantes e acontecem como defende a Educação 

Matemática. Então, esperávamos alguma estratégia diferente nas aulas da P1 e relatos de 

menos dificuldades no aprendizado de seus alunos. Com relação a P3, temos conhecimento 

que ela evita sair de sua cidade para realizar cursos, assim como procura não realizar 

nenhuma formação que exija dela a realização de atividades extras. Consta em sua 

entrevista (anexo 4) o relato de que realmente não tem feito cursos de aperfeiçoamento. 

O currículo não é um documento utilizado por essas professoras, elas disseram que 

procuram seguir as necessidades das crianças. Porém, segundo relato delas mesmas, os 

alunos ainda apresentam dificuldade em adição com e sem agrupamento e subtração com e 

sem desagrupamento, percepções que tiveram desde o início do ano, se estamos no final do 

mês abril, quase no início do segundo bimestre, o que elas fizeram para sanar essas 
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dificuldades? São quase 50 dias de trabalho. Será que vão conseguir cumprir os objetivos 

no ensino da matemática para o 3º ano? 

Provavelmente, se estivessem realizando seus planejamentos e aulas segundo como 

defende Spinillo e Magina (2004), associando o conteúdo ao uso de materiais e ações 

diferenciadas, acreditamos que os alunos já teriam alcançado a compreensão básica, que 

lhes falta, do sistema de numeração decimal e de outras habilidades. 

Devemos considerar que é importante que o professor revisite constantemente o 

Currículo em Movimento da Educação Básica (2014), pois, além de o documento conter os 

conteúdos e objetivos que precisam ser trabalhados durante o ano, ele pode se apropriar das 

informações teóricas que constam na parte inicial da parte de matemática que elucidam 

cada bloco de conteúdos com uma reflexão esclarecedora.  

A pesquisadora apresentou o plano de curso (anexo 2) de matemática para o 3º ano 

para analisarem os conteúdos que foram separados para o 1º bimestre e elas reconheceram 

que não conseguiram cumprir ainda o que era esperado para o momento, estão presas nas 

operações de adição e subtração. Então, nos perguntamos: não é possível trabalhar adição e 

subtração dentro de outros conteúdos? Como no sistema de medidas, em análise de tabelas 

e gráficos, sistema monetário e em problemas, então? A falta de esclarecimento e de 

formação prejudica muito o trabalho dessas professoras e, principalmente, o aprendizado de 

seus alunos.  

Com o trabalho a partir de resolução de problemas, segundo apresenta Onuchic e 

Allevato (2011) é possível contemplar diversos conteúdos, de forma interativa e 

cooperativa podendo alcançar as aprendizagens desejadas. 

Ao serem questionadas sobre qual assunto elas gostariam que trabalhássemos neste 

estudo, a P2 disse que gostaria que fosse medida de tempo, a P3 disse espaço e forma e a 

P1 disse que fosse sistema de numeração decimal, adição e subtração em problemas. 

Ficamos surpresos com tantos conteúdos e a pesquisadora explicou que o tempo do 

trabalho é pequeno, que seria necessário focar em um assunto somente. Pediu então, que 

elas refletissem: Qual era a maior dificuldade dos alunos? Aquela que vocês ainda não 

conseguiram solucionar? A P1 sugere que fosse trabalhado um conteúdo que elas ainda não 

tivessem trabalhado. Mas a pesquisadora perguntou se os alunos dela estavam preparados 



83 

 

 

para receberem um novo conteúdo, mesmo com as dificuldades que ela relatou. A 

professora se convenceu que era melhor trabalhar sobre uma dificuldade dos alunos. A P3 

propõe trabalharem com resolução de problemas, pois todas as turmas apresentam 

dificuldades e as outras professoras concordaram. Nós acreditamos que foi uma boa 

escolha, pois realmente a dificuldade na resolução de problemas tem acompanhado os 

alunos por longos anos.  

No final da primeira sessão, a pesquisadora entregou a entrevista para que as 

professoras respondessem. Elas demonstraram não gostar pela expressão facial que fizeram. 

Percebemos que não gostam de falar sobre a prática delas e sobre a verdade de suas 

formações. A pesquisadora, percebendo a reação, pediu gentilmente que respondessem, 

pois seria para auxiliar o trabalho e que de forma alguma elas seriam identificadas nesse 

estudo. E marcaram a data da próxima sessão, que seria na outra semana, dia 05/05/20015. 

Enfrentamos o primeiro imprevisto na agenda das nossas sessões. No dia marcado 

para acontecer a segunda sessão, ocorreu uma paralização dos professores e todos os 

servidores aderiram ao movimento. Tivemos que reprogramar toda a agenda, pois na 

semana seguinte, de 12/05 a 14/05 já estava marcado na escola o Conselho de Classe, e já 

era previsto que não aconteceria nenhuma sessão. Logo a segunda sessão ficou marcada 

para o dia 19/05/15.  

Infelizmente, há na instituição pesquisada, o hábito de na semana do Conselho de 

Classe o professor participar somente no dia em que estiver marcado o conselho da sua 

turma, nos outros dias ele não precisa comparecer no horário de coordenação na escola. 

Apesar de não concordarmos, pois o Conselho de Classe seria mais rico se todos os 

professores do turno estivessem presentes já que os casos de alunos que ali são discutidos 

são de conhecimento de outros profissionais que poderiam dar sugestões de como resolver 

as questões colocadas, entendemos que os professores poderiam, então, utilizar esses dias 

para produzirem os relatórios pedagógicos de seus alunos. Mas a escola também tem o 

costume de dispensar seus professores da coordenação por uma semana - mais uma semana 

– para produzirem os relatórios e, com isso, mais uma vez impediu o nosso estudo. Não 

houve encontro no dia 19/05/15, foi remarcado para o dia 26/06/15. 
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Percebemos que há na escola um movimento, imperceptível por muitos, de 

sutilmente impedir que trabalhos que procuram apresentar mudanças positivas aconteçam. 

Isso ocorreu com o nosso estudo nesta instituição. Mesmo com autorização da direção para 

que ele ocorresse, não houve nenhum empenho de colaboração. E outras percepções nos 

levam a acreditar nesse movimento contrário, o fato dos professores serem dispensados do 

pouco tempo que têm para realizar suas coordenações, planejarem suas aulas, prepararem 

os materiais é um forte indício que a gestão da escola não quer se envolver com trabalho 

pedagógico, pois se elas apoiassem a máxima permanência do professor na escola, com 

certeza, aumentaria a responsabilidade e o trabalho da direção. A questão fica mais séria 

quando percebemos que alguns professores têm sido contagiados com esse comportamento. 

Poucos se envolvem nas propostas de estudos, poucos procuram ajuda, vemos pouco 

movimento de planejamentos mais elaborados nos momentos de coordenação e outra parte 

dos professores até demonstram não estarem satisfeitos com o perfil que a escola está 

criando, mas não têm atitude e coragem para falar e tentar mudar esse modelo de escola que 

não queremos. 

A partir do assunto escolhido pelas professoras para o estudo a ser realizado e com o 

nosso consentimento, propusemos a análise do texto Pesquisa em Resolução de Problemas: 

caminhos, avanços e novas perspectivas de Onuchic e Allevato (2011), na primeira sessão 

de intervenção psicopedagógica, que apresenta a resolução de problemas com uma 

metodologia, um caminho de partida para os trabalhos com a matemática em sala de aula.  

As professoras demonstraram que ficaram curiosas para conhecer esse método, mas, 

durante a leitura do texto, houve pouquíssima interação entre a pesquisadora e elas. 

Percebemos que a estratégia de leitura não foi muito atraente para elas. Porém, no decorrer 

da leitura as professoras foram se envolvendo com algumas ideias. 

 P1, apesar de ainda não ter conseguido colocar em prática as propostas do curso 

PNAIC, que são contextualizadas e bem vivenciais, sugeriu que os problemas precisam ser 

significativos para os alunos, que as professoras precisam formulá-los relacionados com as 

questões da escola, com o cotidiano da vida do aluno. Essas ideias nos levam a pensar que a 

teoria que a professora defende está bem distante da sua prática.  
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A P2 nos relembra que está propondo, no momento da rotina das suas aulas, que um 

aluno por dia faça uma situação problema para outro colega responder. Porém seus alunos 

repetem dia após dia a ideia do problema do outro, não está havendo criatividade e sim 

cópia de modelos. E nos relataram que estão construindo um cartaz com as palavras/ideias 

chave que aparecem nos problemas, para os alunos se familiarizarem. A pesquisadora 

sugere trabalhar primeiro somente com a interpretação, sem que tenham que fazer 

operações. Nesse sentido a proposta de Onuchic e Allevato (2011) vem colaborar, pois 

parte do princípio que as crianças precisam aprender a compreender, a interpretar as 

situações problema. Apesar de ser um texto dinâmico e interessante, a P2 estava interessada 

na sequência do roteiro apresentado pelas autoras no artigo.  

As autoras refletem nesse artigo sobre o pensar e o fazer matemático dos alunos. A 

pesquisadora questiona às professoras se elas já pararam para pensar como é a forma de 

pensar dos alunos delas e elas não conseguem responder, se olham, sorriem e ficam 

caladas. A pesquisadora exemplificou o pensamento com uma situação: e quando um aluno 

usa uma forma diferente para resolver uma situação problema, se elas já pararam e se 

perguntaram como foi que aquele aluno pensou para responder daquela forma? E como não 

houve resposta, elas ficaram sem reação, a própria pesquisadora afirma, se incluindo e 

generalizando, que não temos esse hábito. Elas concordam somente balançando a cabeça.  

Normalmente, são usadas atividades escolares muito fechadas, direcionando o aluno 

para a resposta esperada e treinada, não utilizam atividades que proporcionam o pensar do 

aluno, para que ele utilize as suas estratégias. As professoras observam que elas têm 

priorizado mais o trabalho com a escrita que a oralidade, a expressão espontânea do aluno. 

A P2 confessa que não é uma mudança fácil de ser feita. 

Percebemos que não era do conhecimento das professoras essa prática de analisar o 

caminho escolhido pelo aluno para resolver uma situação problema, na verdade nos parece 

que soou estranho para elas: mas como fazer isso com quase 30 alunos em sala? 

O roteiro de trabalho com resolução de problemas foi apresentado para as 

professoras, etapa por etapa. E a pesquisadora questionou-as sobre o que tinham achado da 

proposta. Elas disseram que era muito interessante, mas a P2 disse mais uma vez que era 

difícil porque seus alunos não estavam acostumados a trabalhar em grupo, eles não têm 
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autonomia, pois esperam tudo pronto do professor. Nós compreendemos as percepções da 

professora, porém nos perguntamos quem deve ensinar os alunos a terem mais autonomia e 

a trabalhar em grupo? Surpreende-nos a visão da professora de pensar que essas habilidades 

acompanham os alunos. Não. São habilidades que precisam ser trabalhadas em sala de aula. 

A P1 não colocou sobre as dificuldades em sua sala de aula, porém mais uma vez sugeriu 

que devemos trabalhar a inteligência e o raciocínio dos alunos. E mais uma vez nos 

perguntamos: Como? Como será essa concepção de inteligência a ser trabalhada? 

A professora P1 relata que a própria sociedade faz com que os professores 

continuem a ensinar a matemática nos moldes antigos, com o repasse de informações. 

Concordamos com ela, porém acreditamos que não podemos ficar culpabilizando terceiros 

e deixar a situação caminhar para o fracasso. É preciso que o professor entenda e assuma a 

sua responsabilidade enquanto formador e procure maneiras de mudar o cenário presente 

através de estudo, de formação. 

Corroborando com nossas intenções, ressaltamos Muniz (2009) que apresenta a 

importância de valorizar os esquemas das crianças para compreender o caminho escolhido 

por elas na resolução de situações problema. O fazer matemático do aluno é uma forma 

dele apresentar suas habilidades, suas dificuldades e de possibilitar uma forma justa de 

avaliação pelo professor e do professor. Baseado nas ideias de Vergnaud (1998, citado em 

Muniz, 2009) de que todo registro, gesto, fala e expressões precisam ser observadas pelo 

professor, propusemos aos sujeitos desta pesquisa, na segunda sessão de intervenção 

psicopedagógica, analisar produções matemáticas de alguns alunos para experimentar essa 

prática que consideramos ser assertiva rumo ao conhecimento. 

Na segunda sessão de intervenção, a pesquisadora conversa um pouco com as 

professoras à luz do que Muniz (2009) traz em seu artigo A produção de notações 

matemáticas e seu significado, sobre a importância do professor ter um tempo para analisar 

as produções de seus alunos, de dar oportunidade do aluno explicar como foi o seu 

pensamento e assim de ir construindo o seu próprio conhecimento. As professoras repetem 

o que já haviam dito sobre entregarem uma situação problema para seus alunos e não 

analisam os processos das respostas individualmente, mas, sim, vão em busca do 
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procedimento correto, que é apresentado por elas no quadro para toda a turma 

coletivamente. 

Na primeira situação problema (Figura 2), após um tempo, a P2 pergunta se foi um 

aluno quem fez mesmo e a pesquisadora confirma que sim. Logo depois, P2 disse que o 

aluno fez a operação pelo modo convencional, assim como eles aprendem, mas não percebe 

a diferença entre os números que estão no enunciado para os que ela utilizou na operação. 

A pesquisadora media nesse momento para que ela perceba e ela compreendeu o processo 

utilizado pela criança, mas utiliza termos na sua explicação que nos leva a perceber que não 

está bem claro para a professora o processo do campo aditivo, pois fala em “pedir 

emprestado”, “pegar do outro”. E a percepção da P1 foi de que a criança trocou um 

número, isto é, cometeu um erro, não copiou os números corretamente.  

Após a análise a pesquisadora pergunta se elas se atentariam, tentariam 

compreender essa resposta se fosse de um aluno delas e elas somente balançaram a cabeça 

indicando que não, mas não tiveram nenhuma reação, ficaram caladas, imóveis. 

Na análise da segunda situação problema (Figura 3), as professoras não 

apresentaram nenhuma explicação sobre a produção do aluno. Houve mediação da 

pesquisadora, sobre o processo convencional da multiplicação para ajudá-las, mas nenhuma 

resposta. Então pediu às professoras que fizessem aquela multiplicação do jeito delas para 

compararem os resultados, quando perceberam que a resposta da criança estava correta 

ficaram mais impressionadas ainda, mas ainda não conseguiram ver nenhuma lógica. A 

pesquisadora explicou o esquema utilizado pelo aluno e elas ficaram muito surpresas com a 

estratégia dele. Percebemos que as professoras demonstraram estar bem presas ao algoritmo 

tradicional, pois se tivessem analisado a operação que foi apresentada, sem procurar erros, 

olhando para cada resultado, provavelmente, elas teriam percebido alguma lógica. 

Observamos que quando foi apresentada a terceira produção (Figura 4), que o aluno 

resolveu colocando mais detalhes, todo passo-a-passo, elas compreenderam e gostaram do 

esquema. Apesar de que a P1 não se pronunciou, analisou, mas ficou em silêncio, somente 

a P2 fez os comentários. Contudo, na quarta produção apresentada (Figura 5), elas não 

demonstraram nenhuma compreensão, mesmo com a explicação de um profissional que 

estava ao lado da resolução do aluno. O que nos leva a confirmar que é uma prática 
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totalmente ausente da rotina das professoras e que talvez elas mesmas tenham dificuldade 

de relacionar as resoluções das crianças ao que é dito no problema. 

A pesquisadora pergunta a opinião das professoras sobre o porquê daqueles alunos 

terem resolvido aquelas situações de maneira tão diferente do que normalmente é ensinado 

por seus professores? Elas não se manifestam e a pesquisadora explica que provavelmente 

deram a eles a oportunidade, em sala de aula, de  produzirem o conhecimento conforme 

acreditam, foi dada a oportunidade de explorarem seus diferentes caminhos e formas de 

pensar e mais ainda, houve a valorização do professor. Para embasar a atividade proposta, 

apresentamos o artigo de Muniz (2009) e conversamos sobre os esquemas desenvolvidos 

pelos alunos. Aparentemente as professoras gostaram de passar por essa experiência, porém 

não se colocaram a favor e nem contra, não externaram nenhum juízo de valor. 

No final dessa sessão, a pesquisadora apresenta a proposta de realizarmos um 

momento de experiência em sala de aula aplicando o roteiro de resolução de problemas de 

Onuchic e Allevato (2011). As professoras concordam com a ideia, mas não sentimos 

muito entusiasmo. Então a P1 logo se coloca dizendo que é melhor, então, começarem a 

aplicar em sala de aula essas ideias. Entendemos que ela estava se sentindo cobrada, mas 

explicamos que não havia necessidade de correr. Essa prática exige planejamento, pode 

acontecer paulatinamente, para que se torne uma prática natural e não imposta. Colocamos 

que o nosso objetivo é que elas possam sentir os resultados, calmamente, desse trabalho. 

Perceberem o desenvolvimento de seus alunos através de uma aprendizagem significativa e 

construída com a participação deles. A P2 sugere que comecem fazendo atividades com 

brincadeiras em que eles tenham que registrar o procedimento delas, que coloquem os seus 

alunos para escreverem mais, pois estão muito habituados a repetir o que o professor faz. 

Percebemos nas falas das professoras grande preocupação com a desvinculação que 

seus alunos fazem entre português e matemática e a P1 relata que vai começar a fazer 

atividades com interpretação de situações problema, para mostrar para seus alunos que 

português está presente em todas as áreas. Acreditamos que essa fala da professora já é um 

progresso dentro do nosso estudo, pois demonstra maior preocupação com um trabalho 

realmente importante dentro da matemática.  
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Um desdobramento aconteceu nessa sessão, pois ao falarem sobre a 

interdisciplinaridade entre português e matemática, a pesquisadora sugeriu o livro Os 

problemas da família Gorgonzola de Eva Furnari que conta a história dessa família em 

forma de problemas que a criança tem que resolver para descobrir mais informações sobre 

ela. Então lembramos que o livro é de uma autora do 4º ano e que faz parte do Projeto de 

Literatura da escola. A pesquisadora disse que não haveria problema em usá-lo, mas que 

poderíamos escolher um livro de uma autora do 3º ano para produzirmos problemas no 

estilo do livro citado. Então, as professoras começaram a buscar na memória quais eram os 

autores que elas deveriam trabalhar com os seus alunos dentro do projeto, mas não 

conseguiram chegar a um consenso. 

 Apesar de se tratar de um assunto que está mais ligado às atividades de português, 

percebemos a falta de vinculação das atividades das professoras com os projetos da escola, 

pois este começou no início do mês de abril, isso quer dizer, que elas deveriam estar 

explorando os livros dos seus autores já há algum tempo. Somando-se a esse fato, 

lembramos que elas relataram que também não seguem o Currículo em Movimento da 

Educação Básica (Secretaria de Estado de Educação, 2014) e percebemos que não seguem 

as recomendações das Diretrizes de avaliação Educacional, que foca na avaliação 

formativa. Então qual parâmetro as professoras utilizam para realizar o seu trabalho? 

Acreditamos que essa incompreensão não acontece somente com os sujeitos dessa pesquisa, 

trata-se de uma realidade nas escolas da Secretaria de educação do Distrito Federal. 

Precisamos estar mais atentos e perceber a seriedade do trabalho de um professor que está 

vinculado a uma instituição pública e tem leis e regulamentos para direcioná-lo. 

Em relação à terceira sessão, propusemos que as professoras resolvessem 

individualmente um problema retirado da prova do Enem/ 2014 (Figura 6) para que 

pudesse perceber que conhecimentos teriam que resgatar e qual a importância para a 

aprendizagem matemática trabalhar a partir de situação problema. 

As professoras demonstraram bastante apreensão no momento da atividade. Ficaram 

em silêncio por um tempo, tentando compreender a situação. Durante esse tempo de leitura 

e interpretação, não utilizaram a mesa, transmitindo a mensagem para nós que iriam ler e 

que provavelmente isso resolveria.  
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Com o passar do tempo, aderiram à postura que se deseja para a construção de um 

registro, apoiaram a folha na mesa e começaram a fazer anotações. A P1 se deparou com a 

dificuldade em realizar uma divisão com números maiores e pediu uma calculadora, a 

pesquisadora forneceu. A P2 conclui primeiro e perguntou se era para analisar o enunciado 

também e a pesquisadora explica que o texto serve para a compreensão do problema. Essa 

fala da professora nos intriga, pois pensamos que é claro para as professoras que precisam 

analisar o enunciado para resolver a situação, mas depois entendemos o porquê da 

pergunta. Ela teve dúvidas para compreender os dados. Ela sentiu falta da palavra “cada” 

no final dessa informação: “um estádio de futebol que disponibilizará 5 portões de entrada, 

com 4 catracas”, além de ter dito que nunca teve a experiência de ir a um estádio para 

saber que em cada portão havia 4 catracas.  

Podemos entender aqui que faltou a professora compreender que os estádios não são 

iguais em seus números de portões e de catracas, aliás, até podem existir aqueles que não 

têm catracas. O importante nessa situação era entender as informações contidas naquele 

problema. Faltou uma concatenação das ideias que o problema trazia, pois no final, temos a 

seguinte informação: “Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao show e 

que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados.” Entendemos aqui que 

todas as pessoas passariam por uma catraca, então não necessita ter a palavra cada como a 

professora imaginava. 

E com esse problema na interpretação, ela, a P2, não conseguiu chegar ao resultado, 

pois entendeu que um portão não tinha catraca, já que eram 4 catracas para 5 portões 

(Anexo 10).  

Mesmo depois que fizemos toda essa explanação com as professoras, a P2 ainda 

insistia que havia um erro no problema: a falta da palavra “cada”. A P1 relata que não 

conseguiu chegar a nenhuma interpretação, realizou operações com os números que 

estavam no problema, mas sem construir uma linha de pensamento (Anexo 11). 

 Ao serem perguntadas como se sentiram durante a atividade, a P1 disse que foi 

complicado e a P2 que se sentiu em um vestibular. Refletimos sobre a quantidade de ações, 

de conhecimentos que era preciso buscarem para resolver aquela situação problema e como 

era importante que os nossos alunos pudessem passar por essas experiências. Elas relatam 
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que reconhecem que realmente é muito importante trabalhar a partir de problemas, que, 

inclusive, elas diminuíram a quantidade de operações soltas nas avaliações do segundo 

bimestre, colocando mais situações-problemas. Ressaltamos para as professoras nossa 

satisfação com a mudança de postura e enfatizamos que estamos no caminho para a 

aprendizagem significativa.  

Acreditamos que as professoras estão começando a refletir sobre a importância do 

trabalho com os problemas em sala, que com essa prática podemos conseguir melhores 

resultados na aprendizagem dos alunos. A experiência dessa sessão nos deixou preocupados 

com a formação das professoras, pois enfrentaram dificuldades importantes na resolução do 

problema. Realmente percebemos que existem falhas no processo de formação ou mesmo 

de aperfeiçoamento. Analisando o tempo de experiência que elas já têm como professoras, 

esperávamos entendimento mais apurado no processo de resolução de problemas. 

Devemos considerar que, apesar do interesse em algumas atividades demonstrado 

pelas professoras, percebemos certa resistência à participação na pesquisa, pois elas não 

conseguiram cumprir com as datas e os horários combinados. Alguns impedimentos 

aconteceram por causa dos eventos e da postura da escola, da direção, mas em vários 

momentos não percebemos o compromisso delas quanto à importância de estarem presentes 

e participando de uma pesquisa.  

Segundo Cortês (2015) é comum encontrarmos professores que apresentam 

resistência às atividades de pesquisa. Muitas vezes, isso acontece pelo receio de abrir 

diálogo para externar sobre sua formação, sobre as suas dificuldades e práticas. 

Depois de vários imprevistos, conseguimos realizar a última sessão com as 

professoras aproveitando um pequeno tempo da coordenação. Como a proposta do roteiro 

de resolução de problemas de Onuchic e Allevato (2011) propõe o trabalho em grupo, 

havendo interação e troca de conhecimentos, propusemos para as professoras duas 

situações-problemas que resolveriam juntas. Procuramos seguir o roteiro.  

Elas leram individualmente a situação e depois por iniciativa da P2, elas começaram 

a resolver juntas. Mais uma vez percebemos que não deram atenção para a leitura em grupo 

de todo enunciado, com isso, começaram a resolução sem compreender bem a situação e 
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estavam procurando relacionar a história do problema com alguma experiência vivida, 

como não conseguiram, começaram a surgir os problemas de interpretação.  

Houve mediação da pesquisadora, assim como propõe o artigo, para elucidar 

algumas dúvidas sobre o enunciado. A P2 demonstrou receio de que nesse problema 

houvesse alguma pegadinha que atrapalhasse a resolução, quando ela disse: “Vamos ver se 

eu não vou cair na pegadinha do cada, né?” A pesquisadora relembra que não era uma 

pegadinha e ela disse que nessa situação a palavra que estava gerando dúvidas era 

“período”. Entendemos que com relação a essa palavra, o problema seja mais de 

significado, de sentido que ela assume dentro do enunciado.  

Durante o momento em que estavam resolvendo as operações, a P2 começou a falar 

como criança, interpretando uma situação vivida pelos alunos, talvez como forma de 

descontração ou de inferiorização do momento. Mas ela demonstrava mais envolvimento e 

empolgação que a P1, que não se pronunciava. Apesar de termos pedido que fizessem a 

situação juntas cada uma resolveu em sua folha, sem comunicação e só começaram a trocar 

ideias quando estavam no final para comparar os resultados. Nesse instante, perceberam 

que a P2 havia errado na multiplicação, após correção, a P1 apresentou dúvidas na 

resolução da divisão.  

Notamos que nos registros da P1(Anexo 12) não apresentam o passo-a-passo do 

algoritmo tradicional, ela resolve de forma direta e acaba deixando de fazer uma análise 

mais minuciosa. Já nos registros da P2 (Anexo 13) encontramos mais informações, grifos 

de palavras relevantes para a interpretação dela, processo de resolução mais detalhado. 

Após alguns esclarecimentos, as professoras conseguiram resolver o problema e chegar ao 

resultado.  

O segundo problema (Figura 8) elas resolveram com facilidade (Anexo 14 e 15), 

porém a P2 usou mais uma vez a fala infantilizada e relatou a desconfiança de ter 

pegadinha novamente. Nesta sessão a pesquisadora apresentou a sugestão de situação-

problema (Anexo 5) para usarem em sala de aula. Elas acreditam que seus alunos terão 

muitas dificuldades para resolverem o problema, pois exigirá deles: a interpretação do 

problema, o uso de tabela, saber adicionar com agrupamento e realizar mais de uma 

operação em uma mesma situação.  
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Percebemos que elas esperavam um problema mais simples que desse para elas a 

segurança de que seus alunos conseguiriam resolver. Esse receio provavelmente está 

relacionado ao trabalho delas também, pois reconhecem que nunca deram uma situação 

como aquela, com tantas exigências. A preocupação continua com a pergunta da P1: “Nós 

vamos poder ler para eles”. Explicamos que um dos objetivos da atividade é saber se o 

aluno consegue compreender o problema através da sua leitura, por isso, o professor não 

leria para eles.  

Ressaltamos para elas que a proposta é apresentar uma situação desafiante que 

envolva conteúdo ou procedimento que os alunos ainda não conheçam, pois não é 

interessante dar sempre o mesmo modelo de atividade, porque não é produtivo e passa a ser 

um treino. As professoras, então, concordam com a sugestão. 

Como o problema envolve multiplicação, mas é possível fazer pela adição, 

questionamos se elas já haviam apresentado o algoritmo da multiplicação para seus alunos. 

Como confirmação de um trabalho descontextualizado, a P1 nos disse que está trabalhando 

aos poucos com a “continha” e a tabuada. A P2 nos relata que está trabalhando com a 

leitura da operação, para que eles entendam o que estão fazendo. Parece-nos uma ação mais 

significativa para os alunos, que trabalhar com a tabuada e as continhas, que exige treino e 

memorização.  

Percebemos com esses depoimentos das professoras que o trabalho realizado em 

sala de aula demonstra não estar sendo motivador e significante para seus alunos.  

E para nos certificarmos disso, realizamos uma sessão de observação na sala da P2 

com o objetivo da professora aplicar o roteiro de resolução de problemas para analisarmos 

sua desenvoltura com a metodologia e para observar como os alunos reagiriam a essa nova 

forma de trabalho. 

Acreditamos que a rotina dentro da sala de aula e o domínio da turma pelo professor 

ajudam a produzir um ambiente propício para iniciar qualquer atividade pedagógica. 

Durante a observação na sala da P2 percebemos que ela não consegue estabelecer essa 

dinâmica.  

Na sessão de observação, percebemos que a turma da P2 apresentou comportamento 

inadequado para a realização da atividade proposta por esse estudo. Demonstraram não ter 
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o hábito de trabalhar em grupo, de dialogar e trocar saberes. Houve dispersão e fuga da 

atividade na sala, com exceção de um grupo e de alguns alunos isoladamente entre os 

outros grupos, a maioria dos alunos se dedicou por pouco tempo à atividade e rapidamente 

se envolveram em brincadeiras com cartinhas, em desenhos, conversas e confusões. Essa 

situação se apresentou durante todo o momento da atividade. 

A P2 não demonstrou muita preocupação, irritação ou nervosismo com o 

comportamento dos alunos, desenvolveu nosso planejamento com calma, usando tom de 

voz agradável e aparente disposição.  

Na dúvida se o comportamento geral e a relação entre a professora e os alunos 

observados naquele momento tinham sido causados pela presença da pesquisadora em sala 

ou pela atividade diferenciada, perguntamos à professora se era comum aquele 

comportamento. E a P2 nos disse que naquela ocasião eles estavam mais calmos que o 

normal. 

A professora demonstra ser bastante carinhosa com os alunos, utiliza-se do toque 

respeitoso e afetuoso, sempre ao falar coloca a mão no ombro ou no rosto deles. Ela se 

intitula de “titia” e os alunos assim a chamam, sempre que precisam falar com ela. Essa 

afetividade criou um vínculo forte entre a professora e seus alunos e com isso eles estão 

sempre requisitando sua presença para resolver toda e qualquer situação deles ou entre eles. 

Entendemos essa postura da professora de forma positiva, pois ao estabelecer este tipo de 

relacionamento permite que seus alunos sintam os momentos da aula como algo importante 

e significante. A emoção transmitida é capaz de mobilizar estruturas biológicas levando o 

aluno a se motivar, a ter mais atenção e assim preparar-se para a aprendizagem. (Cosenza & 

Guerra, 2011) 

Porém a medida do dar e receber o carinho em sala de aula interfere na qualidade da 

aula. Dessa forma, percebemos que essa relação de afetividade da professora com seus 

alunos necessita ser mais bem controlada por ela, para que eles percebam o momento certo 

de recorrer à professora, quando é possível conversar sobre assuntos pessoais e quando se 

pode interromper uma aula. Pois os alunos interrompem a aula a todo instante independente 

do que estejam fazendo, fazem outras atividades fora do planejamento, com o 

consentimento da professora e, com isso, se dispersam e perdem o foco na atividade. E 
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notamos que a P2 não demonstrou se incomodar com a situação e quando chamou a 

atenção de seus alunos, que foram poucas vezes, o fez com muita calma, sem mudar sua 

postura.  

Toda essa dinâmica da sala e da professora atrapalhou a aplicação da proposta. Foi 

uma experiência bastante demorada e cansativa para todos. Havia um roteiro a ser seguido, 

apesar de não ser uma sequência rígida, percebemos que a professora não conseguiu 

cumpri-lo. A P2 não deu as instruções necessárias aos alunos para que a atividade 

acontecesse como o esperado. Como era habitual, os alunos receberam o problema do 

nosso estudo e já começaram a fazer automaticamente. A professora ficou esperando as 

resoluções, dava algumas dicas isoladamente para alguns alunos que a procuravam. 

Aqueles que não sabiam ler faziam de conta que estavam interagindo com o grupo. Não 

porque não eram capazes de apresentar uma resolução para o problema, mas porque não 

passaram pela primeira parte, que era ler e compreender o que se pedia. Eles não receberam 

essa ajuda. Ela também não deu assistência aos grupos como era esperado e o que 

possibilitaria uma nova experiência: trabalhar em grupo.  

No momento da apresentação das resoluções do quadro, os alunos se sentiram 

intimidados e ela foi registrando e fazendo papel de porta-voz de seus alunos. E, com isso, 

a dispersão da turma era maior, pois ela não demonstrou conseguir registrar no quadro e 

interagir com a turma, permanecendo durante a maior parte dessa etapa de costas para a 

turma. Em vários momentos, o diálogo acontecia somente entre ela e a criança que estava 

no quadro. 

Com isso, verificamos que falta à P2 observar algumas posturas importantes que o 

professor precisa ter para interagir com a turma, para ter o controle sobre essa relação e 

para apresentar as propostas de atividades de modo que os alunos aproveitem e respeitem 

cada etapa de execução e que essas se tornem significativa. 

A pesquisadora estava em sala de aula somente para observar a sessão, porém em 

alguns momentos foi preciso que ela intervisse para ajudar a professora com o controle da 

turma e com a execução das etapas da proposta de resolução problemas. 

Apesar de todas essas situações adversas citadas, verificamos que o desempenho 

apresentado pelos alunos na resolução do problema foi positivo. A variedade de esquemas 
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não foi numerosa, mas a quantidade de alunos que demonstrou ter compreendido a situação 

e apresentado uma forma de resolver que o levaria ao resultado foi mais que o esperado, 

perante os relatos de dificuldades feitos pela professora.  

Assim, confirmamos a possibilidade de realizar um trabalho diferente a partir da 

resolução de problemas para alcançar a aquisição de conceitos matemáticos e de construir, 

por meio da educação matemática, aprendizagens significativas.  

Percebemos que com o uso da metodologia apresentada por Onuchic e Allevato 

(2011) em resolução de problemas, o paradigma do ensino da matemática pode ser 

repensado e reconstruído, novas aprendizagens podem fazer parte do histórico de alunos, 

como esses da P2, que até o momento carregam o risco do fracasso escolar todos os dias e 

ainda acreditamos que pode dar novo direcionamento na formação de professores que se 

dispõem a vivenciar essa nova experiência. 



 

VIII – Consideração finais 

A educação matemática continua nos envolvendo a cada dia mais na caminhada 

dessa profissão. Neste estudo, tivemos a rica oportunidade de conhecer um pouco as 

questões subjetivas e profissionais de professoras do 3º ano do Ensino Fundamental que nos 

levou a reforçar a grata satisfação de nos envolver com o processo de ensino e de 

aprendizagem de matemática. 

O histórico da formação do professor nos preocupou, porém mais nos encaminhou 

em busca de pesquisas que apresentassem alternativas de mudança de um paradigma que 

muito tem influenciado negativamente as nossas salas de aula. 

Defendemos que o professor precisa assumir o papel de eterno estudante, de 

professor pesquisador e reflexivo para amparar teoricamente suas práticas, agir com 

objetivos claros, preocupando-se sempre em relacionar o conhecimento a sua utilidade na 

vida prática do aluno, dando significado ao aprendizado. E engendrada a todas essas 

questões, faz-se necessário que o professor coloque como base de seu trabalho a 

compreensão, a alteridade, a empatia, a afetividade, de modo a que sejam guia de suas 

ações. Lembrando também que o norte da educação e de todas as ações relacionadas ao 

aluno é crer em suas potencialidades, que são natas e só precisam ser estimuladas. 

Por isso, o aluno precisa estar inserido em um ambiente de trocas, de plena 

interação, com as ações bem organizadas, no qual o aprendizado provocará a internalização 

dos conhecimentos, que passam a ser significativos e que farão parte, então, da bagagem do 

aluno. 

Logo, acreditamos ser possível mudar a realidade desse processo de formação do 

professor ao nos depararmos com uma diversidade de pesquisas que relatam experiências 

exitosas em busca de um novo olhar para o esse futuro profissional. Assim, se 

considerarmos que a matemática é uma área do conhecimento que não pode estar estanque 

da realidade do sujeito, que ensina e aprende o que há significado, aceitamos que o trabalho 

com a resolução de problemas seja um meio eficaz para fazer essa ligação do conteúdo com 

a vida. E se entendemos que o aluno é o participante principal na construção do seu saber, 

também aceitamos que é primordial a análise das produções desse aluno, a valorização de 
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seus esquemas, que é o seu fazer matemático. Nesse movimento, percebemos que professor 

e aluno ensinam, aprendem e se avaliam concomitantemente e mutuamente, deixando para 

trás o fracasso escolar e as crenças negativas de que a matemática era algo inalcançável. 

Os resultados do nosso estudo nos confirmam as percepções apresentadas. Pudemos 

verificar com as participantes da nossa pesquisa a falha na formação dos professores, a 

resistência que elas apresentaram ao movimento de estudo e mudança de postura, porém 

satisfatoriamente verificamos que a proposta apresentada pelas autoras Onuchic e Allevato 

(2011) em resolução de problemas pode provocar mudanças conceituais, procedimentais, 

na aprendizagem como também na forma de avaliação. 

Acreditamos que uma intervenção psicopedagógica tem realmente o papel e a 

competência de provocar mudanças mútuas entre os sujeitos envolvidos. E concordamos, 

mais uma vez com Pina Neves e Fávero (2012) que a intervenção psicopedagógica é um 

momento de valorização do outro em todas as suas dimensões, em que o falar e o ouvir 

estabelecem o meio de comunicação essencial para que mudanças de pensamentos e de 

atitudes possam ocorrer. 
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Anexo 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você professora está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa do 

Instituto de Psicologia do curso de Especialização em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional: formação e prática do professor do 3º ano em educação matemática. No caso 

de concordar em participar, favor assinar ao final do documento. A participação não é 

obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço da 

pesquisadora, podendo tirar dúvidas do projeto e da sua participação sempre que avaliar 

conveniente. 

Pesquisadora responsável: Karen Mendes Lins 

Endereço: Condomínio Vivendas Serranas módulo G casa 01- DF 425 - Sobradinho/DF 

e-mail: karen.mlins@gmail.com 

Telefone: 9692.1504 

Objetivo Geral: A vivência, o planejamento e a aplicação de conceitos matemáticos, por 

professores do 3º ano, necessários à aquisição de aprendizagens significativas por parte de 

seus alunos, tendo a sala da EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) e as 

salas de aula dos 3º anos como ambiente de pesquisa. 

Número de participantes e local da pesquisa: Participarão da pesquisa 4 professoras do 

3º ano do Ensino Fundamental, da Escola Classe Engenho Velho - Fercal. As atividades 

serão desenvolvidas na sala da EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) e 

nas salas de aula dos 3º anos. Durante as sessões as participantes não serão interrompidas e 

nem receberão pessoas estranhas às atividades de pesquisa. As sessões poderão ser 
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filmadas, por outra pessoa da escola ou pela pesquisadora, quando possível ou mesmo 

poderão ser gravadas. 

Procedimentos: Se concordar em fazer parte da pesquisa, você participará de sessões, nas 

quais estarão presentes as professoras do 3º ano e a pesquisadora. Nessas ocasiões serão 

discutidas as necessidades colocadas pelas próprias professoras, referentes aos conteúdos 

curriculares de matemática do ano em questão. Os assuntos escolhidos serão a base do 

planejamento das próximas sessões, feito pela pesquisadora e posteriormente vivenciados 

pelas professoras em sessões na sala da EEAA. Após o momento prático entre pesquisadora 

e professores, as atividades serão aplicadas em sala de aula por cada professor com seus 

respectivos alunos. A pesquisadora fará observação das atividades que serão realizadas em 

cada sala sem que haja intervenção desta. Após este momento de observação a 

pesquisadora abrirá a próxima sessão com uma reflexão sobre o foi observado e na 

sequência nova proposta de atividade. Todas as sessões serão gravadas em vídeo ou em 

áudio e transcritas. Logo, a ação do professor em sala, as atividades e as discussões servirão 

de base para o planejamento das próximas sessões. Falas e registros serão usados no texto 

final do Trabalho de Conclusão de Curso com o consentimento do participante, respeitando 

e preservando em sigilo a identidade da mesma. 

Riscos e Desconfortos: Durante as sessões a participante poderá sentir-se constrangida 

diante de algumas dificuldades nos conceitos matemáticos e com a presença da 

pesquisadora em sala. 

Benefícios: A sua participação nessa pesquisa será uma oportunidade de avanço na sua 

formação profissional, uma vez que serão realizadas sessões de intervenção 

psicopedagógica, em matemática, dos conteúdos curriculares de sua necessidade, do 

conteúdo que permeia o 3º ano do Ensino Fundamental. Além disso, os entendimentos 

advindos da pesquisa auxiliarão a todos na condução de novas práticas educativas em 

matemática junto ao ano em questão. Ademais, os aprendizados construídos pela 

pesquisadora serão socializados a todos da equipe escolar, o que influenciará positivamente 

nos atendimentos que os professores darão na própria escola. 
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Custos: Não haverá nenhum gasto com material de consumo, didático ou de qualquer 

espécie.  

Confidencialidade: Nenhum dado será apresentado no texto final do Trabalho de 

Conclusão de Curso sem o consentimento prévio do responsável pela participante. 

________________________________________ 

Karen Mendes Lins 

Pesquisadora Responsável 

Assinatura: ___________________________________________________________ 
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Anexo 2 

ESCOLA CLASSE ENGENHO VELHO 

PLANO DE CURSO DO 3º ANO 
 

MATEMÁTICA 

 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Números e 

operações 

- Estrutura logicas matemáticas. 

-Funções do número. 

-Sistema de numeração decimal. 

- Operações de adição e subtrações de 

problemas. 

- Números ordinais. 

- Descobrindo o corpo como 

calculadora para medir. 

- Formulação, interpretação e 

resolução de situações 

problemas (SMB). 

- Multiplicação. 

- Fatos fundamentais da 

adição, subtração e 

multiplicação. 

- Divisão. 

- Fracionamento – partilha 

(metade, metade da metade). 

Grandezas e 

medidas 

- Medidas de tempo. 

- Sistema monetário brasileiro. 

- Reconhecimento de instrumentos de 

passagem de tempo. 

- Comparação de valores. 

- Registros pictóricos, orais e 

escritos. 

- Medidas de capacidade. 

- Medidas de comprimento. 

- Medidas de massa. 

Espaço e 

forma 

- Reconhecimento da corporeidade. 

- Orientação e deslocamento. 

- Construção e socialização de 

procedimentos de registro de referência. 

- Representação da localização e 

deslocamento (mapas), desenhos 

e plantas. 

- Reconhecimento de elementos 

que envolvem orientação e 

deslocamento de objetos, 

pessoas. 

- Reconhecimento e estudos 

dos elementos (base, 

números de faces, vértices e 

arestas). 

- Composição e análises de 

figuras com malhas 

quadriculadas. 

- Representação pictórica  de 

figuras geométricas planas e 

espaciais. 

Tratamento 

da 

informação 

- Solução e organização de dados em 

tabelas, gráficos e colunas. 

 

- Pesquisa de fenômenos sócio 

culturais (em forma de tabelas, 

gráficos de coluna). 

- Formulação, interpretação e 

resolução de situação 

problema envolvendo 

gráficos e tabelas. 

- Situações problemas 

simples envolvendo noções 

de possibilidade e 

probabilidade. 

- Pesquisa e interpretação de 

dados, gráficos e tabelas nos 

meios de comunicação. 

- Noções de combinação 

associada à multiplicação e 

tabela. 
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Anexo 3 

 

Quadro 4: Descrição da sessão de avaliação 

Quadro construído tendo como parâmetro o estudo de Pina Neves (2008) 

P1 – Professora 1(SUSAN) 

P2 – Professora 2(REGINA) 

P3 – Professora 3(EDINA) 

PE - Pesquisadora 

 

 

Data: 28/04/2015   Tempo: 42‟37‟‟ 

Transcrições Atos da fala 

TRECHO 1 

PE: Primeiro eu quero agradecer a vocês por terem topado o meu convite. Eu estou muito 

preocupada com esse trabalho, porque eu não escolhi como outras colegas: uma criança para 

fazer intervenção com aquela criança, que é mais fácil. 

 

Agradecer 

Desabafar 

TRECHO 2 

PE: Bem, eu trouxe aqui para vocês um termo de consentimento que esclarece o meu trabalho. 

É uma exigência da minha pós em Psicopedagogia Clínica e Institucional da UNB. 

 

Informar 

TRECHO 3 

PE: Eu vou ler o termo para ficar bem claro todo o processo. 

 

Esclarecer 

TRECHO 4 

PE: Eu coloquei que quatro professoras participariam da pesquisa, mas agora são somente 

vocês três, porque a Juliana está de licença médica. 

 

Esclarecer 

TRECHO 5 

PE: Então? Ficou bem entendido? Eu quero que vocês fiquem tranquilas, pois tudo que for 

observado, toda atividade, gravação será também do conhecimento de vocês. E tudo que for 

para o trabalho escrito irá com consentimento de vocês. 

 

Confirmar 

TRECHO 6 

P1, P2 e P3: Sim. Entendido. 

 

Aceitar 
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TRECHO 7 

PE: Eu preciso decidir com vocês, qual o melhor dia para realizar essas nossas seções. A 

princípio eu e minha orientadora estávamos pensando em cinco sessões, mas estou preocupada 

com o tempo, por isso vou propor umas três sessões, vamos ver se ela consente. Bem, o que me 

preocupou foi o dia do reforço de vocês. 

 

Escolher 

Preocupar 

 

TRECHO 8 

P1 e P2: É verdade. 

Concordar 

TRECHO 9 

PE: Inclusive, aí é um assunto fora do meu trabalho, eu estava conversando com a vice-diretora 

e ela iria combinar com vocês duas, P1 e P2, que dessem o reforço no mesmo dia para que a P3 

que está sozinha em regência pela manhã, pudesse no dia da coordenação de vocês duas, colocar 

um filme para os alunos dela e ir sentar com vocês para planejar. Porque ela precisa trocar 

ideias, vocês precisam andar juntas, né P3? 

 

 

Extrapolar 

 

Informar 

TRECHO 10 

P3: É pelo menos naquele planejamento mensal que a gente faz, que eu queria participar, de 

todos às vezes é muito difícil, mas pelo ao menos naquele lá. Depois a gente vai trocando 

atividades. 

 

Contestar 

 

TRECHO 11 

P1: Tem como você dar o seu reforço na terça, P2? 

Indagar 

TRECHO 12 

P2: Por mim tudo bem. 

Concordar 

TRECHO 13 

PE: Então, se vocês ficarem com o reforço na terça, nós podemos marcar nossas sessões para a 

quinta?  

 

Propor 

TRECHO 14 

PE: Oi P3, você queria falar? 

Escutar 

TRECHO 15 

P3: É, eu ia sugerir se vocês não podiam deixar o reforço na quinta, para a gente poder fazer as 

reuniões na terça, porque o meu vídeo é na terça. Porque se eu mudar o meu vídeo meche com 

toda a grade das outras atividades. 

 

Propor 

TRECHO 16  
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P1: Para mim tá tranquilo. Concordar 

TRECHO 17 

P2: Para mim também. 

 

Concordar 

TRECHO 18 

PE: Então, vocês vão colocar o reforço na quinta e na terça vão sentar para planejar. E nesse 

tempo de coordenação da terça dá para planejar e tirar o tempo da nossa sessão? 

 

Confirmar 

Questionar 

TRECHO 19 

P1: Os nossos encontros serão de quanto tempo mais ou menos? 

 

Questionar 

Preocupar 

TRECHO 20 

PE: Eu pensei no tempo de uma hora aula, de 45 a 50 minutos. 

 

Informar 

TRECHO 21 

P1: Então podemos deixar a terça que estaremos as três reunidas, né? 

 

Acordar 

TRECHO 22 

PE: Ok. Então vou deixar marcado às terças. 

 

Confirmar 

TRECHO 23 

PE: Bem, agora eu preciso saber de vocês como vai o trabalho com a matemática em sala de 

aula? 

 

Incitar 

TRECHO 24 

P1, P2 e P3: (silêncio) 

 

 

TRECHO 25 

PE: Como é o jeitinho de trabalhar? O que vocês podem me falar?  

 

Facilitar 

TRECHO 26 

P1, P2 e P3: (ainda sem respostas e semblantes pensativos) 

 

 

TRECHO 27 

PE: Na sinceridade gente, eu preciso saber para poder ajudar, porque meu objetivo é esse. 

Tranquilizar 

Instigar 

TRECHO 28 

P1: Bom, nesse primeiro bimestre nós trabalhamos muito a questão de numeração e contagem 

com eles, muita contagem. E agora, ainda nesse bimestre nós começamos a trabalhar adições, 

subtração, só que a gente tá trabalhando agrupamento de adição, né? A gente ainda não fez os 

desagrupamentos de subtração. 

 

 

Esclarecer 

Apoiar 
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TRECHO 29 

PE: Então, você em particular percebeu essa necessidade? 

 

Questionar 

TRECHO 30 

P1: É, eu né, no meu caso. Eu vi que tinham muitas crianças que não faziam os agrupamentos 

direito, então tô, ainda aprofundando isso com eles ainda. 

 

Confirmar 

TRECHO 31 

PE: E assim, que forma você está utilizando para fazer isso? 

 

Incitar 

TRECHO 32 

P1: Então, eu faço, eu uso várias formas, mas eu uso, tenho usado a sapateira para ensinar, é... o 

tapetinho eu ainda não fiz com eles, e tenho(falou com mais ênfase) que fazer isso ai com eles, 

mas já tá pronto o tapetinho porque como eu tava plastificando tudo, tá tudo plastificado, só 

falta aquela base né, que eu mandar para plastificar mas, vou fazer do jeito que tá mesmo, tem 

que fazer logo isso. E eu faço um ditado com eles, um ditado de matemática que eu inventei que 

dá certo, aí eu... eles...e acaba que todo mundo realiza, porque se eu coloco pra livre para eles 

fazerem as operações, uns fazem e outros não fazem e no ditadinho todo mundo faz. 

 

 

 

Explicar 

 

TRECHO 33 

PE: O ditado seria um cálculo mental?  

Entender 

TRECHO 34 

P1: Não, não. Eu peço para eles, eu entrego a metade de uma folha ofício né, eles dobram em 

oito partes, aí coloca de A a H, aí eu coloco as quantifi..., as operações no quadro, né, aí eu falo 

para eles, vocês hoje vai ser adição, aí eu posso colocar quatro...é...qua... o início né, quatro 

simples e quatro com agrupamento, aí eu vou aumentando o nível de dificuldade. Aí primeiro, 

ponho lá a primeira aí peço para eles fazerem, aí depois que todo mundo faz eu dou uma olhada 

geral pra ver quem foi que conseguiu, quem foi que não conseguiu, aí eu já mentalizo quem não 

conseguiu né? Aí no quadro eu explico na sapateira e explico a operação, aí depois a gente vai 

para a letra B, aí eu ponho a operação e eles realizam, tentam realizar e aí por aí vai. 

 

 

 

 

Esclarecer 

TRECHO 35 

PE: Aí você vai fazendo a mesma intervenção. 

Compreender 

Ironizar 

TRECHO 36 

P1: Isso. Depois eu viro a folha e eles fazem o mesmo ditado, mas sozinhos, aí eu levo para 

casa para ver quantos acertos e quantos erros. Aí funciona como um ditadinho. 

 

Explicar 
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TRECHO 37 

PE: Entendi. E os seus alunos tem caixinha matemática? 

Compreender 

Questionar 

 

TRECHO 38 

P1: Nem todos, tem poucas. Umas oito caixinhas mais ou menos. 

Desanimar 

Explicar 

TRECHO 39 

PE: E você P2? 

 

Questionar 

TRECHO 40 

PE: Na minha sala assim, eu... percebi que a maioria dos alunos eles não tem tanta dificuldade 

em agrupamento, na questão da soma, né? Agora já na subtração, na hora de desagrupar, aí a 

gente já vê as necessidades de trabalhar com eles, aí no caso a mesma coisa no início a gente 

começou com contagem, sistema de numeração decimal, aí eu trabalhei com eles o tapetinho, 

material dourado, né, para eles terem essa adição, posicionamento de cada número, unidade, 

dezena e até centena. E a maior dificuldade que eu observo também na sala de aula são os 

probleminhas até pela questão da leitura, né? De ler e até chegar a interpretação, pegas os dados 

e perceber que ali é uma soma ou subtração. Eu observo a necessidade maior de trabalhar com 

os probleminhas.  

 

 

 

 

Explicar 

TRECHO 41 

PE: Sempre é esse né, a interpretação, né? 

 Confirmar 

TRECHO 42 

P2: Porque assim, eles entendem como que é para, a parte da operação eles entendem. Agora 

para ler e chegar naquela, na operação mesmo, então ontem por exemplo eu tava dando uma 

atividade de revisão, é pra prova e era assim: Mariana ganhou 12 figurinhas..., não Mariana 

tinha 30 figurinhas e ganhou 12, então eles entenderem que ganhar é você somar, é muito 

complicado!      

 

 

Exemplificar 

TRECHO 43 

PE: A ideia da situação, né? 

 

Complementar 

TRECHO 44 

P2: E a questão da resposta, né. Falta de costume, não sei se é falta de costume, enfim. Tia 

como que é a resposta? Eu falei: qual é a pergunta, vamos procurar a pergunta aqui, então com 

quanto ela ficou, como você vai responder isso? Ah ela ficou com tanto, né. 

 

Mediar 

Exemplificar 
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TRECHO 45 

PE: Oralmente eles conseguem. 

 

Complementar 

TRECHO 46 

P2: É, agora para passar para o papel, eles tem toda essa dificuldade e tem que trabalhar com 

eles. 

 

Concluir 

TRECHO 47 

PE: E a quantidade de caixinhas matemática é pouca também na sua sala? 

 

Questionar 

TRECHO 48 

P2: No início tava menor, aí quando eu comecei a usar, aí eles começaram a trazer, porque eles, 

tem gente que só começa a utilizar quando trabalha, mas tem aqueles que você sabe que num vai 

dar certo...aí a gente tem que ver. 

 

Explicar 

TRECHO 49 

PE: Porque até esse quantitativo de material eu vou precisar saber, se vocês tiverem condições 

para isso, por exemplo, se formos trabalhar com tapetinho, não lá de última hora um ficar 

pegando emprestado do outro não, cada vai ter que ter o seu e eu vou ter que correr atrás e 

providenciar isso, tá?  

 

 

Esclarecer 

TRECHO 50 

P2: Porque acaba que a gente faz isso em sala, eles acabam compartilhando material. 

 

Explicar 

TRECHO 51 

PE: É eu sei, acaba que tem que compartilhar, eu digo assim, como a sessão tem um tempo 

previsto, eu não vou poder ficar muito tempo na sala, senão vou tomar muito tempo de vocês, 

então eu preciso me organizar antecipadamente, eu até tenho uns saquinhos para fazer uns kits 

para emprestar para cada aluno, né? Para na hora a gente não perder muito tempo com isso. 

 

 

Concordar 

Explicar 

TRECHO 52 

PE: E você P3? Como que tá na sala, suas percepções, seu trabalho? 

 

Questionar 

TRECHO 53 

P3: Ah o trabalho...Eu tô trabalhando matemática com eles na rotina, tá sendo um trabalho 

muito bom, a gente tá fazendo até multiplicação e divisão (risos). É lógico que não são todos né! 

E tem outros que estão tentando, alguns que não conseguiam e agora tão conseguindo. 

 

Explicar 

 

TRECHO 54 

PE: Tipo cálculo mental? 

 

Questionar 
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TRECHO 55 

P3: A data, a gente trabalha com a data. Hoje por exemplo, 28, vamos fazer adição com 

resultado 28, aí eles vão falando e divisão quem sabe? Tem alguns que já sai. 

 

Explicar 

TRECHO 56 

PE: Que bom. Gente isso é muito rico na rotina, muito rico. 

 

Concordar 

Elogiar 

TRECHO 57 

P3: E toda segunda a gente faz a caixinha de matemática, infelizmente tem muitos que não tem 

e aí tem essa história de pegar emprestado, tem hora que eu pego a caixa de palitinhos que tem 

lá...na sala dos professores, vou emprestando, vou dando um jeito, toda segunda a gente faz 

porque eu tô fazendo questão assim de usar para eles verem que é uma coisa que vai ser usada 

para ver se eles trazem. As primeiras aulas eu fiz assim, fiz caixinha de matemática com quem 

tinha e para os outros eu passei atividade no quadro, pra...(risos) eles impactar. 

 

 

 

Explicar (ironia) 

 

TRECHO 58 

PE: Impactante. 

 

Compreender (ironia) 

TRECHO 59 

P3: Aí depois, os tinham que trazer trouxeram e outros que a gente sabe que não vai trazer e aí 

eu comecei a colocar para fazer em dupla ou pegar e trazer material. Dificuldades, a P2 falando 

são as mesmas, agrupamento, desagrupamento, tem muitos que ainda não tão conseguindo, eu 

tô fazendo com eles no tapetinho com palitinho, alguns tão pegando, mas ainda tem muitos que 

não tão conseguindo. E a dificuldade maior são os probleminhas mesmo, como ela tava falando 

para interpretar, para descobrir qual vai ser a operação, para colocar a resposta, deu 9. 

 

 

 

Explicar 

TRECHO 60 

PE: Normalmente eles pegam os números que estão no problema e fazem alguma operação com 

eles, não interpretam.  

 

Explicar 

TRECHO 61 

P2: Ah, eu esqueci de falar que na rotina eu trabalho as horas também, né. Daí eu desenho o 

relógio das horas e o relógio dos minutos. 

 

Retomar 

Explicar 

TRECHO 62 

PE: É algo que podemos pensar para a nossa primeira sessão: o que eu posso trabalhar na minha 

rotina que envolve a matemática. O cálculo mental que a P3 faz, a hora que você faz e aí, por 
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exemplo, pegar o dia como a P3 trabalha e pensar em que posso encontrar esse número? Ah eu 

posso encontrar no capítulo de livro, num endereço, que aí é o uso funcional do número, né? 

Então podíamos começar nossa sessão assim, que algo que vamos introduzir já na rotina, que é 

rico. Depois a gente sente os efeitos, né? 

Propor 

Explicar 

TRECHO 63 

PE: Pois é, outra perguntinha que eu coloquei aqui, vocês já iniciaram a falar, mas por parte do 

aluno. Quais as dificuldades que vocês encontram para trabalhar os conteúdos do 3º ano? Tem 

algum conteúdo que vocês, enquanto professores, tem dificuldade, ou não? Ou já são conteúdos 

que vocês dominam?  

 

 

Questionar 

Incitar 

TRECHO 64 

P1: Conteúdo? 

 

Questionar (surpresa) 

TRECHO 65 

PE: É conteúdo. (silêncio) Ou agora, vocês não lembram de nenhum? 

 

Provocar 

TRECHO 66 

P2: Mas com certeza, eu não domino tudo não.  

 

Confessar 

(risos de P1, P2 e P3) (ironia) 

TRECHO 67 

PE: É porque teríamos que olhar o currículo para dar uma analisada, porque ás vezes a gente 

sabe o assunto, já vimos porque um dia nós já estudamos. Mas o que eu quero saber é quando 

vocês vão preparar uma aula, passar um conteúdo para os alunos, se há dúvidas. Por exemplo, 

vamos dar uma olhada aqui no currículo. Olha só, o conteúdo de matemática inicia com o 

básico, as estruturas lógico-matemática. Lembra daquele quadro de avaliação diagnóstica que  

tem muito disso: conservação, correspondência, comparação, classificação, sequenciação, 

seriação e inclusão. Algo que deve vir desde o início e no 3º ano como introdução, revisão dos 

outros anos. Depois vem a questão de medidas de grandeza, sistema monetário...o planejamento 

desses conteúdos vai com tranquilidade ou quando vão preparar uma aula, vão no tradicional, de 

pegar uma atividade entregar.... 

 

 

 

 

Explicar 

TRECHO 68 

P2: Medidas de grandeza acaba que vai pelo tradicional, e aí a gente percebe uma dificuldade 

deles assimilarem. Então pode ser um. 

 

Explicar 

TRECHO 69  
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PE: A medida de tempo, né, que eles tem muita dificuldade para assimilar também. Concordar 

TRECHO 70 

P3: Uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, é relógio. Então já vou pegar a ideia dela (P2). 

Porque, aí eu vou fazer todos os dias. 

 

Confessar 

TRECHO 71 

P3: Exatamente. 

 

Confirmar 

TRECHO 72 

P2: Eu coloquei na sala, é porque acabou a pilha, um relógio e um outro de E.V.A. e aí eu 

desenho um reloginho das horas e dos minutos, para eles a ideia, né? E o Eduardo teve uma 

ideia legal, né, P1? 

 

 

Explicar 

TRECHO 73 

P1: O Eduardo me ensinou o jeito que ele faz é muito legal, muito simples...prático, ele pegou o 

relógio, porque o relógio da sala só ponteiro, então ele colocou na parte interna o número dos 

minutos e na parte externa...não foi o contrário, na parte interna o número das horas e na externa 

dos minutos. Eles olham e já falam logo a hora e os minutos. Ficou muito simples. 

 

 

Explicar 

TRECHO 74 

PE: Entendi. E tem o jeitinho de calcular com as mãozinhas, de cinco em cinco minutos, tem 

várias formas. Outra questão, apesar de vocês estarem fazendo uma sondagem diagnóstica 

ainda, mas vocês estão seguindo o currículo ou estão indo pelas necessidades das crianças? Ou 

nem pegaram no currículo ainda? 

 

Compreender 

Propor 

Questionar 

 

TRECHO 75 

P1: Olha, o currículo.?? 

 

Questionar 

TRECHO 76 

PE: Esse, esse daqui. 

 

Apresentar 

TRECHO 77 

P1: A gente pegou um resumido, não foi? Porque esse daí, eu não tenho, porque falou que a 

escola não tem um a mais para me dar, né. 

 

Esclarecer 

TRECHO 78 

P2: Ano passado.... 

 

Completar 

TRECHO 79 

PE: Eram três terceiros anos? E esse ano são quatro? 

 

Questionar 
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TRECHO 80 

P2: ...o pessoal se juntou para fazer um resumo desse currículo aí. 

 

Explicar 

TRECHO 81 

PE: O plano de curso, né? 

Corrigir 

Questionar 

TRECHO 82 

P3: Eu tenho esse maior aí, esse resumido eu não tenho. 

 

Esclarecer 

TRECHO 83 

PE: É que no ano passado, vocês estão lembradas que nós nos reunimos e separamos os 

conteúdos por bimestre? 

 

Explicar 

TRECHO 84 

P3: É eu não tenho. 

 

Confirmar 

TRECHO 85 

PE: Segundo a vice-diretora, elas não entregaram ainda porque estão sozinhas e passaram para 

uma terceira pessoa digitar. E eu pedi urgência para ela. Então estou com o do 3º ano completo, 

se vocês quiserem eu posso passar por email. 

 

 

Esclarecer 

TRECHO 86 

P1: Eu sempre tô falando da importância de termos isso aí. 

 

Incitar 

TRECHO 87 

P2: Ah, que bom. 

 

Agradar 

TRECHO 88 

P3: É, eu quero. 

 

Desejar 

TRECHO 89 

PE: E esse currículo completo tem como baixar, eu baixei ele, se quiserem mando também. 

Então olha só aí, o que foi separado para o 1º bimestre: estruturas lógico-matemáticas, funções 

do número – essa questão da função social do número que dá para trabalhar inclusive na rotina, 

sistema de numeração decimal – que é o que vocês estão fazendo com a adição, agrupamento, 

posicionamento do número, valor posicional, operações de adição e subtração, isso é o que está 

em números e operações, mas olha só, ainda tem no 1º bimestre, grandezas e medidas: medidas 

de tempo, sistema monetário brasileiro, reconhecimento de instrumentos de  passagem de 

tempo, reconhecimento de corporeidade, pode entrar em espaço e forma também, que pode ser 

contemplado no trabalho da psicomotricidade, entendeu? Quantos braços nós temos? Quantos 

 

 

Esclarecer 

Demonstrar 

Sugerir 
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dedos? Aquela atividade que você estava fazendo aquele dia no pátio, vamos fazer grupinhos de 

tantas crianças, orientação e deslocamento, podemos fazer uma atividade no pátio: vamos dar 

um passo para a direita, dois para a esquerda, tá entrando muitas psicomotricidade aí, 

construção e socialização de procedimentos de registros de referência, que é isso, dê dois passos 

para a direita, dois para a esquerda, agora desenhe isso, escreva... tudo para prepará-los para 

aprender a ler mapinhas,... 

TRECHO 90 

P1: Legal, legal... 

 

Agradar 

TRECHO 91 

PE: Tratamento da informação, solução e organização de dados em tabelas e gráficos de 

colunas, tipo tabelinha dos aniversariantes, tabelinha do tamanho do sapato... 

 

Exemplificar 

TRECHO 92 

P1: Esse aí eu tenho um projetinho para eles. 

 

Demonstrar 

TRECHO 93 

PE: Então, observando aqui o primeiro bimestre, que conteúdos vocês acham ideal para fazer 

parte do meu trabalho? 

 

Questionar 

TRECHO 94 

P2: Do primeiro bimestre? 

 

Questionar/Propor 

TRECHO 95 

PE: Tem muito do primeiro ainda a vencer, não tem? 

 

Indagar 

TRECHO 96 

P3: Sim 

 

Confirmar 

TRECHO 97 

PE: Então, eu proponho que seja do primeiro, pois eu não posso sugerir um conteúdo lá do 

segundo bimestre que ainda está fora da sequência do trabalho de vocês. Não é legal a gente 

fazer isso. 

 

 

Explicar 

TRECHO 98 

P2: Medida de tempo, né? 

 

Propor 

TRECHO 99 

P1: Sistema de numeração decimal. Operação de adição e de subtração de problemas 

 

Propor 

TRECHO 100  
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PE: É podemos dar uma continuada no trabalho que vocês já estão fazendo. Propor 

TRECHO 101 

P3: Para mim, o que eu tenho mais dificuldade é espaço e forma, tanto que eu confesso que eu 

trabalhei muito no primeiro bimestre números e operações, tratamento da informação, grandezas 

e medidas e espaço e forma ainda eu trabalhei muito pouco. Acabei deixando pra lá. 

 

Confessar 

TRECHO 102 

PE: É, a gente acaba deixando meio pra lá aquilo que a gente não tem muita facilidade. 

 

Concordar 

TRECHO 103 

P1: Podia pegar o que a gente ainda não aprofundou e fazer o projeto. 

 

Propor 

TRECHO 104 

PE: É assim, é como está aqui no termo de consentimento, essa primeira sessão é para a gente 

decidi onde está o calcanhar de aquiles desse trabalho, mas temos que pensar cuidadosamente 

como estão os alunos do três 3º anos. Eles estão preparados  para receber esse tipo de conteúdo? 

 

 

Esclarecer 

Incitar 

TRECHO 105 

P1: É. 

 

Concordar 

TRECHO 106 

PE: E infelizmente, por causa do tempo que eu tenho, não dá para abraçar todos os assuntos. 

 

Esclarecer 

TRECHO 107 

P3: É melhor a gente focar. Bem, se for pra focar, eu sugiro problemas, porque é um negócio 

que todos tem dificuldade, é comum. 

 

Reforçar 

Propor 

TRECHO 108 

P1: É problemas. 

 

Concordar 

TRECHO 109 

P2: Humm. 

 

Agradar 

TRECHO 110 

PE: Então tá. Eu vou passar tudo o que estamos conversando aqui para a minha orientadora. Eu 

marquei aqui no plano de curso os assuntos que vocês tem interesse e vamos ver o que ela 

sugere. Para completar esse momento de hoje, eu preparei uma entrevista com questões bem 

direcionadas para a área do meu trabalho, educação matemática, e gostaria que vocês 

respondessem, podem me entregar amanhã. Eu peço que vocês sejam bem detalhistas, sinceras, 

não se preocupem pois essa folha não irá com anexo, até porque aqui terá a identificação de 

 

Concluir 

Propor 
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vocês, eu vou usar algumas informações que forem necessárias sem identificá-las. Bem, é isso. 

Ah, eu preciso do email de vocês para eu passar o material. E fica combinado que eu vou 

mandar para vocês o currículo, o plano de curso e vou fazer o bilhete dos itens necessários da 

caixinha matemática dos alunos, né? 

TRECHO 111 

P1: É, ótimo. E se você puder, faz uma lista com os materiais necessários para a nossa caixinha 

também. Porque eu estou montando a minha e acho que faltam alguns itens. 

 

Agradecer 

Propor 

TRECHO 112 

PE: Posso sim. Então eu vou listar todo o material que é pedido nos cinco anos e fazer o do 

professor. E mais alguns que são necessários para o trabalho diário. Então tá gente, nossa 

próxima sessão fica marcada para a terça-feira, dia 05/05 às 9:30. Ok? 

 

Concordar 

Acordar 

 

TRECHO 113 

P1, P2 e P3: Certo. Combinado. 

 

Concordar 

TRECHO 114 

PE: Obrigada, meninas. 

 

Agradecer 

Fonte: Pina Neves (2008) 
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Anexo 4 

 

Nome:___________________________________________          Ano/Turma:__________ 

 

Entrevista 
As questões a seguir ajudarão a pesquisadora a conhecer melhor o professor, sua formação, 

um pouco de suas habilidades referente às questões escolares, áreas de interesse e possíveis 

áreas de pouca predileção. De forma bem espontânea e tranquila responda as questões para 

contribuir com o trabalho em que está participando. 

 

1. Qual é a sua formação acadêmica? 

 

2. Porque escolheu esse curso? Gostaria de ter seguido outra profissão? 

 

 

3. Sobre que assunto foi o seu trabalho final de curso? 

 

4. Tem alguma especialização? Qual? Se não tiver, deseja fazer? Em que área? 

 

 

5. Tem feito cursos de aperfeiçoamento? Em que área? Comente sobre algum que lhe 

marcou. 

 

 

 

6. Quando realiza leituras relacionadas à sua área de atuação, que tipo de assunto lhe 

atrai? E qual não gosta? 

 

 

 

7. Há quanto tempo é professora? Para quais anos já lecionou? 

 

 

8. Gostaria de exercer outra função dentro da escola ou da Secretaria de Educação? 

Qual? 
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9. Durante sua escolarização, teve algum problema com a matemática? Qual (is)?  

 

 

 

10. E na sua formação, que importância teve a educação matemática? 

 

 

 

11. De que forma você recebeu os ensinamentos matemáticos em sua escolarização e na 

sua formação? 

 

 

 

12. Você se vê preparada para trabalhar com a matemática com seus alunos? Por quê? 

 

 

 

13. De que maneira gosta de trabalhar nas aulas de matemática? 

 

 

 

14. Qual área do conhecimento você tem mais facilidade, habilidade e prazer de 

trabalhar? E qual que não lhe traz tanto prazer? 
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Anexo 5 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

Sessão de Observação 

(4ª SESSÃO) 

 

 

OBSERVE A TABELA DE PONTOS DA GINCANA JUNINA PARA RESPONDER 

A QUESTÃO. 
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 A TURMA DA PROFESSORA REGINA CONTRIBUIU COM 4 KG DE AÇÚCAR, 3 

REFRIGERANTES E 2 PACOTE DE CANJICA. QUANTOS PONTOS ELES 

MARCARAM NESSE DIA? 
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Anexo 6  

 

 

 



123 

 

 

Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 

 
 

 



129 

 

 

Anexo 13 
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Anexo 14 
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Anexo 15 

 


