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RESUMO

Esta pesquisa foi desenvolvida em 2013 no âmbito do Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima e teve como sujeitos
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professora Conceição
da Costa e Silva, localizada na Zona Oeste de Boa Vista-RR. A proposta desse
estudo surgiu a partir dos resultados de uma pesquisa de campo realizada
anteriormente em relação às habilidades e competências discentes no bloco
matemático de Tratamento da Informação, visto que os alunos apresentaram muitas
dificuldades na interpretação de dados em representações gráficas. Essa
investigação teve como questão norteadora o seguinte: A Atividade de Situações
Problema irá melhorar a aprendizagem no Tratamento da Informação na Educação
Matemática a partir da Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais? Para
responder ao problema definiu-se como objetivo geral estudar a aprendizagem dos
alunos tendo como base científico-psicológica a Teoria de Galperin e como filosofia
o Materialismo Dialético. O planejamento contemplou como estratégia didática a
Atividade de Situações Problema no Tratamento da Informação (ASPTI) que,
juntamente com a teoria galperiniana, deu suporte na organização do plano de
ações, da planilha de observação e da sequência didática. A pesquisa é de natureza
aplicada e converteu-se em uma pesquisa-ação estratégia de abordagem qualitativa.
Nos resultados observou-se o desenvolvimento de habilidades e competências no
bloco de tratamento da informação e uma melhora no desempenho discente em
relação às ações e operações da ASPTI. No que diz respeito ás etapas de Galperin,
os alunos conseguiram entender as orientações e desenvolver as atividades de
maneira padrão apresentando argumentos. Porém, a Etapa de Formação da Ação
na Linguagem Externa para Si foi a que obteve menos êxito, por isso essa
dissertação traz como recomendação a continuidade do trabalho nas séries
posteriores para que os alunos desenvolvam a capacidade de generalização, ou
seja, de transferência. A sequência didática, produto dessa pesquisa, está
direcionada a educadores interessados na proposta de contextualização e
desfragmentação curricular e encontra-se no Apêndice E.
Palavras-chave: Aprendizagem. Teoria de Formação por Etapas das Ações
Mentais. Atividade de Situações Problema no Tratamento da informação.

RESUMEN

Esta investigación fue desarrollada en 2013 en alcance del Mestrado Profissional em
Ensino de Ciências de la Universidad del Estado de Roraima y tuvo como sujetos a
los estudiantes en el sexto grado de primaria de la Escuela Estadual Profesora
Conceição da Costa e Silva, que se encuentra en la zona occidental de Boa VistaRR. El propósito de este estudio surgió a partir de los resultados de un estudio de
campo llevado a cabo anteriormente en relación de las competencias de los alumnos
acerca de el bloque de procesamiento de datos, ya que los estudiantes tuvieron
muchas dificultades en la interpretación de los datos en representaciones gráficas.
Esta investigación tenía la siguiente pregunta orientadora: la actividad de las
situaciones problemáticas vano mejorar el aprendizaje en el Procesamiento de la
Información en la Educación Matemática por la Teoría del la Formación por Etapas
de las Acciones Mentales? Para responder al problema se definió como objetivo
general estudiar el aprendizaje de los estudiantes basada en la teoría psicológica
científica de Galperin y en la filosofía de materialismo dialéctico. La planificación se
contempla como una estrategia de enseñanza la Actividad de Situaciones
Problemáticas en el Tratamiento de Información (ASPTI) que, junto con la teoría
galperiniana ha apoyado a la organización del plan de acción, la observación
cualitativo y la secuencia de instrucción. La investigación es de carácter aplicado y
se convierte en una estrategia de enfoque de la investigación-acción cualitativa. Los
resultados muestran el desarrollo de habilidades y competencias en el
procesamiento de la información y una mejora en el desempeño del estudiante con
respecto a las acciones y operaciones de ASPTI. En cuanto a las etapas de
Galperin, entendieron las directrices, desarrollaron actividades de forma estándar y
presentaron argumentos. Pero la Etapa de Formación de la Acción en la Lengua
Externa fue el que obtuvo menos éxito, por lo que esta tesis lleva como una
recomendación la continuidad del trabajo en los grados posteriores para que los
estudiantes desarrollen la capacidad de generalizar, es decir la transferencia. La
secuencia de instrucciones, producción de esta investigación, está dirigida a
educadores interesados en la contextualización curricular propuesto y
desfragmentación
y
se
encuentra
en
el
Apéndice
E.
Palabras clave: Aprendizaje. Teoría de Formación por Etapas de las Acciones
Mentales. Actividad de Situaciones Problemáticas en el Tratamiento de
Información.
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INTRODUÇÃO

Antes do ingresso no Mestrado, quando trabalhava como docente em escolas
públicas do estado de Roraima, mesmo tendo participado de alguns cursos e
debates sobre o ensino-aprendizagem da matemática e sobre a importância de
metodologias de ensino não tradicionalistas, raramente me mobilizava na busca de
um método que favorecesse a participação ativa do aluno, mesmo percebendo o
repúdio discente pela disciplina. Dessa forma, eu não utilizava estratégias de ensino
que despertassem o interesse dos estudantes.
Frequentemente, adotava como metodologia a exposição de conteúdos,
aplicação de exercícios, testes e pesquisas. As minhas aulas eram cheias de regras,
fórmulas e atividades de fixação, além disso, não eram relacionadas com a realidade
e com o cotidiano discente. É notório que tal postura não abria espaço para a efetiva
participação discente e estava longe de promover o interesse pela matemática e o
desenvolvimento de habilidades e competências.
Acredito que tal postura tenha sido influenciada pela educação que recebi
enquanto estudante no ensino fundamental e médio. Lembro dos longos momentos
em que passava decorando datas e fatos históricos e memorizando fórmulas e
regras. Dos episódios mais presentes em minha memória está o estudo da tabela
periódica, no qual cada família era associada a uma frase para ajudar a lembrar dos
elementos químicos. Por vezes defendi que se eu consegui “aprender” memorizando
os outros também aprenderiam.
Ao ingressar no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências pretendia, a
priori, elevar o nível de formação docente com o título de mestre, entretanto, após
concluir a três primeiras disciplinas (Bases epistemológicas para o ensino de
ciências, Teorias da aprendizagem e Avaliação: processos e critérios) percebi a
necessidade de contribuir para a melhora na qualidade do ensino de ciências.
Posteriormente, cursando as disciplinas de Resolução de Problemas no
Ensino de Ciências e Processos Cognitivos da didática das ciências adotei como
meta a promoção de uma aprendizagem discente baseada em domínio de conceitos
e não simplesmente em memorizações e repetições de fórmulas e regras que na
maioria das vezes não fazem sentido para os alunos.
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Aqui estava o desafio de realizar uma pesquisa que desenvolvesse no aluno o
interesse, a motivação em aprender matemática. Aprendê-la não somente para
alcançar notas, mas aprender matemática para o trabalho, para o lazer, para o dia-adia, para a vida.
Ao estudar a Teoria da Complexidade de Morin, até então desconhecida, e ter
acesso ao livro intitulado Sete saberes necessários à educação do futuro notei o
problema da fragmentação no processo de ensino-aprendizagem, pois os conteúdos
trabalhados em classe obedecem uma sequência curricular que tende a dividí-los
por bimestres sem relacioná-los e sem contextualizá-los.
A leitura do livro deixou claro que o conhecimento fragmentado impede a
relação entre a parte e o todo devendo dar lugar a um modo de conhecimento capaz
de apreender os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto (MORIN,
2000, p. 14). Dessa forma, foi percebida a necessidade de o conhecimento estar
associado às relações sociais que o homem estabelece e a sua vida cotidiana.
Nesse ponto, a fragmentação e a falta de contextualização foram entendidas como
grandes obstáculos para a aprendizagem discente, e em decorrência disso,
tornaram-se elementos importantes a serem trabalhados na pesquisa da
dissertação.
No que diz respeito à fragmentação no ensino de matemática, em algumas
escolas existe a separação das disciplinas de álgebra e geometria, como se fossem
totalmente independentes. Essa dissociação trabalha espaço, formas e números
isoladamente como sendo alheios uns aos outros. Tal separação faz com que o
aluno aprenda de forma fragmentada e não seja capaz de relacionar conceitos ou
até mesmo de relacionar a matemática com seu dia-a-dia. Nesse sentido, esta
pesquisa teve como proposta a contextualização e desfragmentação curricular em
que os conteúdos possam ser relacionados como o dia-a-dia do aluno e
interrelacionados entre si.
Desta forma, foi selecionado o bloco matemático de Tratamento da
Informação que além de fazer parte do cotidiano (visto que frequentemente nos
depararmos com informações expostas em gráficos e tabelas - muitas das
informações veiculadas pela mídia chegam até nós em formatos gráficos), permite
relacionar diversos conteúdos matemáticos e favorece o aprofundamento de
conceitos e procedimentos, não somente na matemática, mas de forma
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interdisciplinar, pois preparar os alunos para interpretar, compreender e opinar sobre
informações veiculadas cotidianamente é capacitá-los para agir de forma crítica.
Outra questão que contribuiu para a escolha desse bloco foi uma pesquisa de
campo realizada durante o 1º ano de mestrado que visava levantar informações
relacionadas às habilidades e competências discentes na interpretação de gráficos e
tabelas. Os resultados dessa pesquisa apontaram déficits na interpretação de dados
e no conhecimento matemático, que envolviam as 4 operações básicas (adição,
subtração, multiplicação e divisão). A partir dos resultados obtidos tomou-se a
decisão de desenvolver uma pesquisa que contribuísse para a melhor aprendizagem
neste bloco, por isso foi adotada como metodologia de ensino a Resolução de
Problemas. Tal decisão foi tomada de acordo com os PCN’s (1998), pois apontam
que entre os objetivos do bloco de Tratamento da Informação estão: o
desenvolvimento de competências relacionadas à coleta, a organização, o
gerenciamento e a interpretação de dados, bem como o desenvolvimento da
capacidade de resolução de problemas.
Assim como o Tratamento da Informação, a Resolução de Problemas também
está presente no dia-a-dia do homem sendo importante instrumento para atuar em
sociedade e compreender o mundo, pois proporciona um espírito de busca e
desenvolve competências. Por isso, é preciso gerar provocações pelas quais os
alunos sejam conduzidos a descobrir novas relações e novos conceitos
(VERGNAUD, 2012). Além do que, a matemática é uma forma de compreender e
atuar no mundo e não pode ser dissociada da realidade estudantil.
Portanto, um importante passo para que o professor garanta uma
aprendizagem com significados é lançar mão de metodologias educacionais nas
quais a matemática seja trabalhada de forma contextualizada, fugindo da mera
exposição de informações e conteúdos e buscando a motivação discente. Desta
forma, a Resolução de Problemas (RP) é apontada como estratégia didáticometodológica para aperfeiçoar o ensino e a aprendizagem de matemática.
Por buscar a desfragmentação curricular esta pesquisa trouxe a proposta de
relacionar a Atividade de Situações Problema (conversão da Resolução de
Problemas em uma atividade de estudo) aos blocos matemáticos de Tratamento da
Informação, Números e Operações e, Grandezas e Medidas visando um ensino
pautado no desenvolvimento de habilidades e competências. Foi uma tarefa que
requereu bastante planejamento, principalmente por que visou o desenvolvimento
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cognitivo baseado em domínio de conceitos, por isso foi enfatizada a importância de
considerar o ponto de partida da atividade docente (pautada no conhecimento
prévio) e a motivação discente.
Sendo assim, esta pesquisa teve como problema o seguinte: A Atividade de
Situações Problema irá melhorar a aprendizagem no Tratamento da Informação na
Educação Matemática a partir da Teoria de Formação por Etapas das Ações
Mentais? Para responder a esta problemática foi elaborado o seguinte objetivo geral:
Estudar a aprendizagem dos alunos na Atividade de Situações Problema no
Tratamento da Informação no 6º ano do Ensino Fundamental a partir da Teoria de
Formação por Etapas das Ações Mentais. Os objetivos específicos foram:
Diagnosticar o conhecimento do aluno quanto à Resolução de Problemas e
Tratamento da Informação; Construir a Atividade de Situações Problema no
Tratamento da Informação a partir da Teoria de Formação por Etapas das Ações
Mentais; Construir a Base Orientadora da Ação para trabalhar a Atividade de
Situações Problema no Tratamento da Informação em cada conteúdo/bloco
matemático; Avaliar o desenvolvimento cognitivo dos alunos na Atividade de
Situações Problema no Tratamento da Informação.
Para responder à problemática e alcançar os objetivos delineados esta
pesquisa adotou como filosofia o Materialismo Dialético tendo como referência a
Teoria Histórico-Cultural cujo precursor foi Vygotsky. Fundamentou-se na Teoria da
Atividade de Leontiev e, mais especificamente, na Teoria de Formação por etapas
das Ações Mentais de P. Ya Galperin, por meio da qual foram planejadas as etapas
da pesquisa, o plano de ações (Apêndice D), a sequência didática (Apêndice E).
Este estudo está inserido na seguinte linha de pesquisa: Métodos
pedagógicos e tecnologias digitais no Ensino de Ciências, vinculada ao Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima.
A

dissertação

possui

três

capítulos,

o

primeiro

discute

questões

epistemológicas da educação e apresenta a base teórica do estudo; o segundo
apresenta o desenho metodológico (procedimentos adotados, instrumentos de
coleta, espaço pesquisado e sujeitos da pesquisa); e o terceiro expõe os resultados
da pesquisa discutindo-os e trazendo recomendações.
Por ser uma pesquisa desenvolvida em âmbito de Mestrado Profissional,
houve a construção de um produto, este por sua vez, pode ser utilizado como meio
de contribuir para o planejamento docente e para a otimização da aprendizagem.
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O produto trata-se de uma sequência didática (Apêndice E) organizada com
base na Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais e na Atividade de
Situações Problema em Matemática (ASPM) para trabalhar o bloco de Tratamento
da Informação. Este produto está disponível a educadores interessados na proposta
do estudo que visa um ensino contextualizado, bem como a desfragmentação
curricular.
Seguindo a sugestão de Moreira (2011) apresenta-se o lado esquerdo do
Diagrama V que dá uma visão geral da base teórica e epistemológica desta
dissertação:

1

Figura 01: Diagrama V – Domínio Conceitual

1

Baseado em Moreira, M. A. Metodologias de pesquisa em ensino. São Paulo: Editora Livraria da
Física, 2011, p. 217.
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A discussão acerca da base teórica e epistemológica, bem como do modelo e
conceitos apresentados no diagrama V está exposta no primeiro capítulo.

OBJETIVO GERAL
 Estudar a aprendizagem dos alunos na Atividade de Situações Problema no
Tratamento da Informação no 6º ano do Ensino Fundamental a partir da
Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diagnosticar o ponto de partida do aluno quanto à Resolução de Problemas e
Tratamento da Informação;
 Construir a Atividade de Situações Problema no Tratamento da Informação a
partir da Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais;
 Construir a Base Orientadora da Ação para trabalhar a Atividade de Situações
Problema no Tratamento da Informação em cada conteúdo/bloco matemático;
 Avaliar o desenvolvimento cognitivo dos alunos na Atividade de Situações
Problema no Tratamento da Informação.
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1 CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Educação é um tema bastante discutido, não só por educadores, mas em
várias áreas do conhecimento. Este capítulo dedica-se a apresentar e discutir as
posições de diversos teóricos, estudiosos, educadores e epistemólogos sobre
educação,

ensino-aprendizagem,

Educação

Matemática.

Além

disso,

será

apresentada e explicada a base científico-psicológica na qual se fundamenta esta
pesquisa e por meio da qual foram elaboradas as etapas do planejamento didático.
Os últimos tópicos do capítulo abordam a importância do bloco de Tratamento da
Informação para o convívio em sociedade e para o exercício da cidadania, sobre a
conversão

da

metodologia

de

Resolução

em

uma

atividade

de

estudo,

transformando-a na Atividade de Situações Problema em Matemática (ASPM) estratégia adotada com vistas a melhor aprendizagem discente e, ao final do
capítulo, traz a importância da avaliação da aprendizagem na Educação Matemática.

1.1 Posições e Críticas sobre Educação

Mendoza e Tintorer (2012a) apontam que no tradicionalismo o ensino não
garante um desenvolvimento eficaz das capacidades e habilidades discentes porque
baseia-se tanto em concepções empíricas sem fundamento científico, como no
pensamento reprodutivo no qual o conhecimento passa a ser entendido meramente
como informação. Desta forma, as visões quanto ao conhecimento podem restringílo ou ampliá-lo.
De acordo com Wittmann e Klippel (2010) se o conhecimento é entendido
como informação/produto o ato pedagógico se resume à transmissão de
informações e a educação será domesticadora, mas se o conhecimento for
entendido como construção/processo a ação pedagógica promoverá a ampliação do
saber e a educação terá caráter emancipador. As visões de conhecimento são, no
entanto, decorrentes das perspectivas educacionais nas quais se apóiam a gestão, o
educador. A seguir são destacadas duas: a mercadológica (imposição) e a
emancipadora (parceria, participação efetiva):
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Figura 02: Perspectivas educacionais. Adaptação feita a partir de Wittmann e Klippel (2010, p. 168).

Qual dessas perspectivas é atualmente vigente? A que prepara mão-de-obra
para o mercado de trabalho ou a que visa a construção de um cidadão crítico?
Ao fazer uma comparação com o setor produtivo D’Ambrósio (1996) fala
sobre uma educação em que o aluno é entendido como um carro devendo sair de
um ponto inicial e chegar até determinado ponto, ou seja, primeiro o carro passa por
algumas etapas para ser montado e depois por um controle em que deve sair
andando o que comprovará que realmente funciona. Para o autor, esse tipo de
educação não passa de um treinamento em que os indivíduos são entendidos como
mão-de-obra. Entre seus questionamentos destaca-se: e o componente crítico?
Como fica nesse modelo “educacional”? Essa é realmente uma pergunta que
merece reflexão, será que estamos formando máquinas para reprodução ou
cidadãos críticos capazes de se desenvolverem cognitivamente?
A educação sofre alienação e se restringe à formação para o mercado de
trabalho sempre que se perde de vista a dimensão da grandiosidade do processo
educativo que é a formação estética, moral, emocional, intelectual, ou seja,
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formação de um homem para transformar sua realidade e transformar-se (BASSAN,
2012, p.25).
O epistemólogo Edgar Morin (2000) aponta uma educação que ensina a
separar, fragmentar, isolar, ao invés de ensinar a unir conhecimentos, essa situação
provoca dificuldades em organizar o saber, em contextualizar, por isso o autor
propõe uma reforma no ensino através da desfragmentação, esclarecendo que “a
missão do ensino não é transmitir um mero saber, mas uma cultura” (MORIN, 2003,
p. 11). O autor afirma ainda que para a educação não ficar na condição de
adestramento é preciso que esteja aberta ao diálogo em que é primordial a troca de
ideias, por isso enfatiza a necessidade de desenvolver teorias críticas, autocríticas,
racionais, reflexivas que estejam abertas a se autorreformar.
Essa proposta provoca impactos na educação por mostrar as falhas e lacunas
existentes no sistema escolar que devem ser superados para que o aluno não seja
apenas memorizador de informações, mas alguém que reflita, interrogue, argumente
e busque conhecimentos.
Nesse sentido, por visar à formação de pessoas conscientes de seu papel
social a educação não pode ser dogmática ensinando verdades absolutas, mas ao
contrário, deve estimular a curiosidade discente favorecendo a aptidão natural da
mente para colocar e resolver os problemas. Trata-se de encorajar, de instigar a
aptidão interrogativa e orientá-la levando a novas descobertas (MORIN, 2000, p. 22).
Educar é ensinar a formular questões e não somente isso, é preciso
desenvolver competências para buscar respostas. Questões do tipo: Como? Por
quê? De quê maneira? Devem fazer parte do cotidiano escolar, pois através do
estímulo à criação de hipóteses e à busca de soluções se faz o caminhar em direção
à produção de conhecimento.
Entre as definições de educação e ensino encontradas na literatura pesquisada
apontam-se as seguintes:
 Educar segundo o dicionário é doutrinar, formar a inteligência, promover
aprendizagem2, desenvolver e orientar as aptidões da pessoa.

2

Aprender é também saber como fazer para adquirir Saber; pode ser a aquisição de informações,
pode ser a descoberta de qualidades ou propriedades inerentes a coisas ou seres, etc. (Morin, 2008,
p. 68).
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 É um processo em que durante o desenvolvimento da aprendizagem o
homem assimila não só a experiência intelectual, mas também outros tipos de
experiência como a moral, estética, etc. (TALÍZINA, 1988).
 Trata-se de uma estratégia da sociedade para facilitar que cada indivíduo
atinja o seu potencial e para estimular cada indivíduo a colaborar com outros
em ações comuns na busca do bem comum (D’AMBRÓSIO, 1996, p. 68).
 É uma prática social humana, um processo histórico, inconcluso, que emerge
da dialética entre homem, mundo, história e circunstâncias. Carrega a esfera
da intencionalidade (GHEDIN & FRANCO, 2011, p. 40).
 É um processo de construção de possibilidades de ir além do que já existe,
natural e culturalmente. Este ir além caracteriza a essencialidade do homem
enquanto ser histórico e esse processo é de emancipação e construção da
liberdade (WITTMANN E KLIPPEL, 2010, p. 30).
 O ensino como fenômeno da realidade objetiva é um processo que se
desenvolve de maneira dialética, e não pode resumir-se a transmissão e
memorização de informações, pois o conhecimento de informações isoladas é
insuficiente (MAJMUTOV, 1983, p. 33).
 Educação e ensino são formas universais indispensáveis ao desenvolvimento
mental, visto que relacionam questões socioculturais e condições internas do
indivíduo (LIBÂNEO E FREITAS, 2012).
Percebe-se, assim, uma concordância na fala dos autores citados que
apontam a educação como meio de socializar, emancipar, ou seja, não busca
domesticar o homem, mas libertá-lo para criar, construir, desenvolver e desenvolverse em que o ato educativo deve ir além das repetições e memorizações há muito
praticados como método de ensino. O ato educativo deve consistir no processo de
construção social e ampliação do saber.
Desta forma, a educação tem duas funções: a primeira de contribuir para a
integração social, através da apropriação da cultura (por exemplo: a pessoa já nasce
numa sociedade que tem uma linguagem e não precisa inventar outra, mas
apropriar-se da já existente); a segunda, de contribuir para a autonomia do homem,
permitindo-lhe avanços mentais para que possa encontrar novas soluções para
problemas antigos ou soluções para novos problemas (Wittmann e Klippel, 2010).
Partindo disso, a intencionalidade é característica da educação, pois quando
ensinamos temos um propósito, seja a memorização de informações (educação
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tradicionalista), seja mudança de comportamentos3, seja o desenvolvimento de
aptidões, habilidades, competências.
Para Melo e Urbanetz, (2008) a relação ensino-aprendizagem ganha sentido
a partir do momento em que o ser que aprende mobiliza-se para construir novos
conhecimentos e desenvolve-se cognitivamente, ou seja, há progresso sempre que
o aluno superar dificuldades iniciais e passar de um nível do conhecimento para
outro mais elaborado.
No que diz respeito à Educação Básica, a LDB estabelece como finalidades
desenvolver o educando formando-o para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Entre os objetivos do
ensino fundamental está o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo
em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores. Porém, ressalta-se que para promover aprendizagem (no sentido de saber
como fazer para adquirir saber), é preciso superar as resistências educacionais,
refletir, discutir e fundamentar a atividade docente.
Até agora falou-se sobre a educação de uma maneira geral, mas e o ensino
de matemática, como é visto por epistemólogos, estudiosos, e educadores? É o que
se discute no tópico subsequente.

1.2 Algumas concepções sobre ensino de matemática e Educação Matemática

Este tópico propõe uma discussão a respeito da matemática, de sua
importância para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento social e
cognitivo.
De acordo com D’Ambrósio (2014), a matemática é uma área complexa, seja
por suas relações com outras áreas do conhecimento, seja por suas implicações
sociais, políticas e econômicas e tais fatores justificam, reflexões, teorias e estudos
sobre como ela é ensinada.

3

A aprendizagem é uma mudança duradoura de comportamento que se deve à experiência, pois
aprendemos novos comportamentos para nos adaptarmos melhor ao ambiente (Gazzaniga, 2005,
p.183).
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Mas, o fato de as visões tradicionalistas tratarem a matemática como
disciplina repleta de regras, cálculos, equações e demonstrações, acabou
transformando-a numa disciplina repudiada por muitos estudantes.
Compreender que a matemática é um conjunto de conhecimentos acabados
torna a aula meramente expositiva e não abre espaços para a criação e participação
ativa do aluno, por isso os PCN’s (1998) enfatizam que esse obstáculo deve ser
superado em prol de uma Educação Matemática de qualidade e indicam como ponto
indispensável a preparação e atuação docente em que, ao lançar mão de práticas
educacionais, o professor entenda a matemática como ciência dinâmica ao passo
que construa um sólido conhecimento dos conceitos e procedimentos dessa área
propiciando a criação de ambientes favoráveis ao aprendizado discente.
Segundo Van de Walle (2009, p. 33), a concepção da matemática vem
passando por mudanças significativas, de forma que hoje ela é entendida como uma
“ciência de padrões e ordem que visa compreender e dar sentido ás coisas”, por isso
fazer matemática é explorar, descrever, justificar, explicar, entre outros, fazer
matemática é entrar em ação.
Aprender matemática é compreender, ou seja, apreender significados e o
aprendizado é resultante das conexões que o aluno estabelece entre a matemática e
as outras disciplinas, e entre ela e seu dia-a-dia (PCN’s, 1997, p.15), por isso, deve
ser ensinada de forma contextualiza, já que a maioria das atividades que realizamos
requer o conhecimento de alguns fundamentos matemáticos. Dessa forma, o
indivíduo que não tem entendimento de questões de espaço, de escrita ou
operações com números, e até mesmo de interpretação de dados pode enfrentar
grandes restrições em sua vida social (SOARES, 2009, p.6). É nessa perspectiva
que a matemática é apontada como instrumento para o exercício da cidadania.
De acordo com Carvalho (2012) o processo de aprendizagem matemática
acontece de forma gradual, por isso ensiná-la é ampliar as habilidades do aluno,
tornando-o capaz de realizar mudanças em sua realidade. Sendo assim,

“A atividade matemática escolar não é ‘olhar para as coisas prontas e
definitivas’, mas a construção e a apropriação de um conhecimento pelo
aluno, que se servirá dele para compreender e transformar sua realidade”.
(PCNs, 1998, p.19).
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A matemática não é só mais um componente curricular, é uma área do
conhecimento que permite solucionar problemas, interpretar situações, realizar
análises e é a partir desse ponto de vista que o ensino matemático deve ser levado
aquém e além do cálculo, revelando a natureza problemática das matemáticas. O
cálculo deve ser entendido como instrumento do raciocínio matemático (MORIN,
2003, p. 23).
Fica perceptível, então, que para desenvolver no aluno a capacidade de
“aprender a aprender matemática” é preciso sair do sistema de memorização e
adotar metodologias que desenvolvam a capacidade de pensar crítica e
independentemente.
Aponta-se, assim, a Educação Matemática (EM) que, diferentemente do
ensino de matemática, preocupa-se não somente com a forma como a matemática é
ensinada, mas também como ela é assimilada.
A EM trata-se do estudo de todos os fatores que influem, de maneira direta ou
indireta,

sobre

os processos de

ensino-aprendizagem

em matemática, é

interdisciplinar e relaciona-se com campos importantes como Psicologia, Educação,
Antropologia, Sociologia, entre outros. Ou seja, enquanto que o ensino de
matemática é restrito e está voltado para as técnicas, a Educação Matemática é um
campo mais amplo e está unido a outros campos do saber tendo sua visão voltada
para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos, estes por sua vez
inseridos num contexto social (Baldinho, 1991 citado por MONTEIRO & PRETTO,
2014).
A EM também é concebida como uma área de conhecimento das ciências
sociais ou humanas caracterizando-se

[...] como uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a
matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à
transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber
matemático escolar (FIORENTINI & LORENZATO, 2014, p. 5).

Nesse contexto, o educador matemático é aquele que busca promover uma
educação por meio da matemática colocando-a a serviço da educação, priorizando
esta última, entretanto, sem dicotomizar as duas (FIORENTINI & LORENZATO,
2014, p.4). A EM pode então:
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[...] ser concebida como resultante das múltiplas relações que se
estabelecem entre o específico e o pedagógico num contexto constituído de
dimensões histórico-epistemológicas, psicocognitivas, histórico-culturais e
sociopolíticas (FIORENTINI, 1989, p.1 citado por FIORENTINI &
LORENZATO, 2014, p. 5).

Nesse sentido, a EM requer do educador preparação e planejamento didático,
visto que, o grau de eficiência da aprendizagem bem como o desenvolvimento das
capacidades cognitivas do aluno depende, também, do caráter de ensinamento.
Sendo assim, na organização do processo de ensino e aprendizagem é
imprescindível o conhecimento do processo de assimilação, ou seja, como o ser
aprende? e quais suas particularidades? Por isso Majmutov (1983) afirma que sem
uma concepção psicológica da aprendizagem discente não se pode organizar
cientificamente o processo de ensino, ou seja, é necessária uma teoria psicológica
para amparar o processo educativo. Partindo dessas afirmações apresenta-se na
sequência a teoria na qual se fundamenta este estudo.

1.3 Base Teórico-Psicológica para a Educação Matemática

Inicialmente apresenta-se o materialismo dialético, concepção filosófica na
qual se baseia este estudo em que, segundo Marx (1988 citado por CÉZAR, 2014)
não existe o indivíduo formado fora das relações sociais, pois a essência humana é
conjunto das relações que o homem estabelece com o meio, e essas relações são
resultantes da maneira como os seres trabalham e produzem. Dessa forma, nenhum
fenômeno da natureza pode ser compreendido, se focado de maneira isolada. E
sendo assim,
Os processos de desenvolvimento não se devem conceber como
movimentos circulares, como uma simples repetição do caminho já
percorrido, mas como movimentos progressivos, como movimentos em linha
ascensional, como a transição do velho estado qualitativo a um novo estado
qualitativo, como a evolução do simples para o complexo, do inferior para o
superior [...] Tudo depende, pois, das condições, do lugar e do tempo
(ARAÚJO, 2014).

Ao adotar o materialismo dialético como concepção filosófica enfatiza-se a
importância do meio para a formação do homem, seja política, econômica, social,
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moral, ética, etc, ou seja, acorda-se que existe uma relação dialética entre a matéria,
o social e o psicológico4.
A base psicológica tem como propósito entender a quem se direciona o
trabalho docente, quais as necessidades do ser que aprende, e quais as
particularidades psicológicas de sua personalidade, diferentemente da metodologia
empírica que apóia-se na observação e na experiência e da metodologia pragmática
que somente valoriza a prática (MAJMUTOV,1983; TALÍZINA, 1988; MENDOZA e
TINTORER, 2012a).

Mesmo sendo amplas as possibilidades de abrangência do pensamento
empírico, ele não é suficiente para compreender a realidade em sua
complexidade de relações. Para entender a realidade dessa forma, é
necessário o desenvolvimento do pensamento teórico, uma vez que esse
tipo de pensamento possibilita-nos ir à essência dos fenômenos, ou seja,
permite-nos ir além dos aspectos observáveis (BASSAN, 2012, p. 49).

O pensamento teórico, diferentemente do pensamento empírico, viabiliza
reflexão, não contenta-se simplesmente com a aparência dos fenômenos ou com os
aspectos observáveis, por isso apóia-se em conceitos, que são formas de atividade
mental que reproduzem a ideia do objeto e suas múltiplas relações (Davidov, 1988
citado por BASSAN, 2012).
De acordo com a Teoria Histórico-Cultural o homem não pode ser entendido
separadamente de sua história, seu contexto, sua cultura, pois sua consciência se
formou mediante as relações com outras pessoas e mediante sua atividade, “cada
um traz em suas condições subjetivas características do tempo, do espaço, da
sociedade, e do grupo social no qual se produziu gente” (WITTMANN E KLIPPEL,
2010), pois as relações com as outras pessoas, com o mundo e consigo mesmo vão
determinando e constituindo o ser.
Nessa perspectiva, o aluno deve ser entendido como um ser social e histórico
que possui vivências, experiências e conhecimentos que adquiriu anteriormente, em
que o professor precisa estar atento ás particularidades discentes para obter êxito
no processo educativo.

4

Materialismo dialético, disponível em: <http://dce.unifesp.br/textos/materialismo.pdf>. Acesso em
FEV 2014.
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Quando a atividade de ensino é organizada levando em consideração os
interesses, as opiniões e as necessidades discentes e este está inteiramente
envolvido nas ações decorrentes dessa atividade poderá desenvolver o máximo
possível de habilidades e competências (BASSAN, 2012). É nesse sentido que se
defende que a teoria tem a função de estabelecer os meios para organizar o
processo de ensino e aprendizagem.
Vergnaud (2012) enfatiza a necessidade de mudança na representação dos
professores sobre a matemática, sobre a representação da psicologia do aluno, da
aprendizagem, da atividade na prática e nas situações reais, pois se os professores
não têm visão ampla da aprendizagem da matemática eles tendem a ser rigorosos
com questões formais e acabam deixando de lado o que realmente interessa: a
aprendizagem

qualificada

com

significados,

com

conceitos,

competências,

habilidades. Por isso, essa pesquisa baseia-se na Teoria de Formação por Etapas
das Ações Mentais, decorrente da Teoria Histórico-Cultural e da Teoria da Atividade,
que considera as variáveis do contexto escolar, as necessidades e particularidades
de cada aluno, a motivação discente, seu conhecimento prévio e os objetivos da
atividade docente.
Considera-se a socialização com o meio, defendida por Leontiev (2004) como
necessária para que o homem possa desenvolver suas potencialidades, ou seja, o
homem deve apropriar-se dos fenômenos externos a ele.
Leontiev (2004) enfatiza a atividade como atitude ativa do sujeito na
realidade, aquilo que é feito de forma consciente, por isso afirma que é através da
atividade que o indivíduo interioriza o mundo, ou seja, transforma o mundo externo
em representações internas. O homem desenvolve-se por meio da atividade,
socializa-se com o meio e aprende. Nessa Teoria a interação sujeito-objeto é
indispensável visto que, promove o desenvolvimento cognitivo.
O quadro seguinte mostra que a relação entre sujeito e objeto dá-se por meio
de uma atividade.

Sujeito <------------ Atividade ------------> Objeto
Quadro 01: Esquema da Teoria da Atividade

5

5

Disponível em: <http://w3.dmat.ufrr.br/~hector/ResProb2.pdf>. Acesso 12 AGO 2012.
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Para Bassan (2012) a atividade do homem o diferencia dos outros animais,
pois vai além dos limites da biologia, sendo determinada pela história e pela
sociedade, sua atividade não é entendida como uma simples ação-resposta, mas
como uma mediação homem-natureza. Por isso, a atividade

[...] mediatiza a relação entre o homem e a realidade objetiva. O homem
não reage mecanicamente aos estímulos do meio, ao contrário, pela sua
atividade, põe-se em contato com os objetos e fenômenos do mundo
circundante, atua sobre eles e transforma-os, transformando também a si
mesmo. (LIBÂNEO & FREITAS 2012, p. 4).

A atividade é, então, um conjunto de ações formadas por um conjunto de
operações que ao serem executadas por alunos motivados visam alcançar um
objetivo. A ação é um processo orientado pelo motivo da atividade e está
subordinada ao objetivo, já as operações são os métodos utilizados para realizar a
ação (LEONTIEV 1947 citado por TALÍZINA 1988, p.23).

[...] As operações correspondem à forma como as ações são desenvolvidas;
podemos dizer que as ações correspondem a “o que fazer?” para satisfazer
a necessidade e atender ao motivo, e as operações são o “como fazer?”.
Esses elementos que compõem a estrutura geral da atividade se relacionam
de maneira interdependente e continuamente (LEONTIEV, 1978 citado por
BASSAN, 2012, p. 20).

Conforme Rezende e Valdes (2006) as ações e operações desta teoria
possuem uma dinâmica que comporta seis elementos: Motivo da atividade, a razão,
a relevância; Objeto, aquilo que se pretende trabalhar, objeto de estudo (conteúdo);
Objetivo, o que direciona as ações; Fim, resultado imediato; Significado, expressa a
importância da atividade; Sentido, orientação que estimula o indivíduo a agir visando
um resultado. Percebe-se então, que para trabalhar a Teoria da Atividade é
necessário bastante planejamento.
Na Teoria de Leontiev a motivação é fundamental, mas a necessidade é
condição primordial de uma atividade, ou seja, o aluno deve estar disposto, motivado
e ao mesmo tempo perceber a necessidade de aprender determinado conteúdo.
Conforme Talízina (1988, p. 23), “o motivo da atividade é interpretado não só
como uma necessidade do sujeito, mas uma necessidade objetivada, como o objeto
que move o sujeito à ação”. Nesse sentido, o momento inicial do pensamento é
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geralmente uma situação problêmica em que o homem começa a pensar quando
surge nele a necessidade de compreender algo, quando descobre uma contradição
em seu sistema de conhecimentos (JÚNIOR, 2012).
Leontiev desenvolveu a Teoria da Atividade mas, não explicou como acontece
a mudança da atividade externa para a interna, quem fez esta explicação foi Piotr
Yakovlevich Galperin por meio da Teoria de Formação por Etapas das Ações
Mentais.
Mas, antes de falar da teoria abre-se um espaço para contar um pouco da
história6 de Galperin.
O teórico nasceu na Rússia em dois de outubro de 1902, na cidade de
Tambov. Em 1925, com 23 anos, casou-se com Tamara Izrail’evna. Foi muito doente
em sua juventude, aos 17 anos sofreu com a tuberculose. Segundo entrevistas
dadas pelo próprio Galperin o fato de estar sempre doente o fez ler, na biblioteca de
seu pai, muitos livros. Foram essas leituras que despertaram nele o interesse de
encontrar um método para estudar a mente humana.
Galperin ingressou no grupo liderado por Leontiev que tinha também a
participação de Vygotsky, no qual eram contestadas as abordagens subjetivas e
fenomenológicas, caracterizadas por dissociar o processo de formação do psiquismo
do homem da atividade prática objetiva. Este grupo o permitiu participar da
formulação da Teoria da Atividade.
Foi, então, em 1953 que Galperin apresentou detalhadamente sua teoria em
que definiu que a atividade externa antes de ser mental deve passar por cinco
etapas qualitativas para possibilitar o alcance do conhecimento automático7. Dessa
forma, chama-se processo de internalização sempre que o conhecimento passa de
material para mental.
Galperin (1983 citado por DUARTE, 2012) enfatizou a importância do
professor no processo visto que, para alcançar cada etapa o aluno precisa de
direcionamento, pois sem orientação o processo educativo fica comprometido.
Nesse sentido, entende-se a Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais
como uma importante contribuição de Galperin para a Teoria da Atividade, pois
propõe uma sequência qualitativa para que o indivíduo assimile a informação, o
6

Em virtude da inacessibilidade das entrevistas dadas por Galperin e das poucas informações sobre
sua vida esse trecho histórico foi baseado nas informações encontradas na tese de Bassan, 2012.
7
Automatização refere-se à utilização de meios automáticos para realizar determinadas atividades.
Automático no sentido de já assimilado.
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conceito, ou seja, adquira significados. Acompanhe a seguir a teoria criada por
Galperin.
Nas etapas para assimilar o novo conhecimento, a motivação é definida como
etapa zero - E08. Esta etapa foi acrescentada partindo-se do pressuposto de que se
um aluno não está disposto a aprender é impossível ensiná-lo e que, conforme
Talízina (1988) aprende-se melhor quando se está motivado. Desta forma, o
professor, ao dirigir o processo de ensino e aprendizagem deve criar uma disposição
positiva para o estudo, criar ambientes para motivar o aluno, em que este, por sua
vez, é entendido como sujeito.
De acordo com Dantas (2012) a motivação prepara o aluno para que ele se
disponha a adquirir o novo conhecimento, permitindo que ele perceba a necessidade
de estudar determinado conteúdo, ou seja, busca viabilizar o surgimento de motivos
que impulsionem os estudantes a entrar em atividade.
A etapa 1 - E1 - trata-se da Base Orientadora da Ação (BOA) em que o
professor orienta o aluno em função do objetivo que pretende alcançar. Esta base de
orientação é de fundamental importância para alcançar a qualidade na execução da
ação (RIBEIRO, 2012).
A utilização da BOA busca a iniciação do aluno no processo de assimilação
do conhecimento em que a ação modifique-se da material para a mental. O docente
organiza a sequência didática e orienta o aluno no processo de assimilação, nas
ações que deve seguir (TALÍZINA, 1988, p.58).
Segundo Bassan (2012), Galperin identificou empiricamente três tipos de
Base Orientadora da Ação, para este trabalho duas são destacadas: a do tipo
concreta, completa e preparada que será chamada, nessa pesquisa, de BOA A e a
do tipo completa, generalizada e independente que será nomeada de BOA B.
A BOA A, apresenta orientações voltadas à assimilação de tarefas
particulares. Por ter baixo grau de generalização, a cada nova tarefa há a
necessidade de novas orientações. Conforme Duarte (2012), este tipo de BOA é
importante para fundamentar o ensino tradicional, pois proporciona ao aluno as
informações básicas para o cumprimento das ações.

8

A etapa motivacional foi acrescentada por Talízina como contribuição à Teoria de Formação por
Etapas das Ações Mentais e definida como E0 porque além de ser uma complementação à teoria não
é uma ação, diferentemente das outras etapas.
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A BOA B, apresenta uma completa composição por caracterizar-se pela
estabilidade e amplitude na transferência de conceitos. Neste caráter generalizado
os estudantes recebem orientações necessárias para a realização das ações e
desenvolvem a habilidade de transferir os conhecimentos adquiridos para outras
situações, é nesse sentido que a BOA com essas características é considerada
produtiva (TALÍZINA, 1988 citada por DUARTE, 2012, p.41).
Um importante fator na BOA B é que permite ao professor determinar as
etapas do processo de ensino e aprendizagem refletindo a estrutura e os
procedimentos da atividade, ou seja, permite ao professor o planejamento detalhado
(DANTAS, 2012, p.2).
Na etapa 2 (E2) - Formação da Ação em Forma Material ou Materializada – o
aluno trabalha a partir das orientações recebidas, não de forma passiva, mas de
forma ativa.
Segundo Galperin (1983 citado por RIBEIRO, 2012) nessa etapa as
atividades são realizadas por meio de recursos na forma material (objetos reais) ou
materializada (representações: desenhos, fotografias, etc.) permitindo ao aluno
assimilar o conteúdo da atividade prática tornando-o apto a passar para o próximo
nível. Nesse estágio o aluno pode desenvolver a atividade em pares ou em grupos e
ser acompanhado pelo professor (NUÑEZ, 2009 citado por BASSAN, 2012).
Na etapa 3 (E3) – Formação da Ação Verbal Externa – o aluno é capaz de
explicar o que está fazendo, ou seja, através da fala o aluno propaga a ação,
descreve o que faz e como faz, argumentando o caminho percorrido. A linguagem
facilita a criação dos signos e pode se dá de diversas formas: verbal, escrita,
gestual, musical (BASSAN, 2012).
Na etapa 4 (E4) – Formação da Ação na Linguagem Externa para si – o aluno
possui a capacidade de generalizar, pois expressa internamente o conceito e aplica
a diferentes situações. A linguagem interna transforma-se em função mental
proporcionando novos meios para o pensamento.
Essa capacidade de generalização já é esperada no ensino fundamental, pois
o conhecimento aprendido pelo aluno não deve estar vinculado a um contexto
concreto e único, mas deve poder ser generalizado, ou seja, transferido a outras
situações (PCN’s, 1998, p. 36).
Na etapa 5 (E5) – Formação da Ação na Linguagem Interna – também
conhecida como etapa da automatização. Aqui, o conhecimento torna-se automático
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para o aluno e ele adquire a capacidade de explicar seu raciocínio utilizando os
conceitos em situações diferenciadas. Sobre essa etapa Bassan (2012) afirma que:

“Após ter passado pelas etapas anteriores, as ações estão internalizadas, e
os objetos dantes representados material ou verbalmente, agora ‘estão na
mente’, em forma de imagens, representações, conceitos” (BASSAN, 2012,
p. 73).

O ensino baseado na Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais é
classificado como sistêmico-teórico9, em que os estudantes recebem orientações do
professor e agem de maneira independente, ou seja, primeiramente o professor
colabora no processo de resolução, estimulando a cooperação entre os pares, mas
o estudante tem a liberdade de seguir os próprios métodos de resolução podendo
solicitar a ajuda docente sempre que tiver necessidade, por isso a orientação tem
grande importância no processo educacional sendo entendida como uma
especificidade do ensino, pois pode mobilizar o desenvolvimento estudantil.
Bassan (2012) defende que as etapas de Galperin configuram-se como um
processo não de movimento linear (numa direção única), mas de movimento
dialético, possibilitando a formação de novos conceitos e novas habilidades.
Conforme Rezende e Valdes (2006), a Teoria da Formação por Etapas das
Ações Mentais de Galperin faz críticas à educação tradicionalista que atribui ao
professor tarefas como explanar, demonstrar e exemplificar conceitos e ao aluno o
dever de acompanhar o raciocínio do professor nesse processo, atuando, desta
forma, como memorizador e repetidor de ações. Dessa forma, na educação
tradicionalista, a separação entre teoria e prática resume a aula à memorização de
conceitos teóricos dissociados da realidade discente o que compromete a
aprendizagem, desse modo, os autores enfatizam que a motivação é fundamental
para estimular o aluno a buscar conhecimentos.

[...] A proposta de aprender fazendo tem a vantagem de recuperar a
motivação, muitas vezes perdida pelo modelo tradicional de ensino
(centrado na teoria), como também o mérito de reconhecer que os conceitos
mentais devem estar correlacionados com sua aplicação prática [...].
(REZENDE & VALDES, 2006, p.2010).

9

Esta denominação é de ARIEVITCH & STETSENKO, 2000 in BASSAN 2012, p.13.
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Por ser decorrente da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky e da Teoria da
Atividade de Leontiev, a Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais,
enfatiza a importância do professor como colaborador na aprendizagem discente,
visto que este organiza, planeja e desenvolve, de modo intencional, sua atividade de
ensino visando o desenvolvimento do aluno por meio de sua atividade de estudo, em
que a orientação ocupa papel importantíssimo nesse processo, já que é ela que
dirige o sujeito á ação, á execução da tarefa e essa execução depende de um
conjunto de condições (pré-disposição/motivação, conhecimento prévio, habilidades,
competências, etc.).
Se o professor planeja uma aula sem levar em consideração a motivação
discente, o conhecimento prévio, ou a contextualização que tipo de aprendizagem
garantirá?
Para Ripplinger e Brancher (2013), em matemática, a aprendizagem pode
tornar-se significativa se os conteúdos forem trabalhados de forma contextualizada,
levando em consideração o conhecimento prévio e a motivação discente, bem como
a pré-disposição para aprender.
Sendo assim, é no sentido de fornecer meios para garantir uma
aprendizagem de qualidade que a base teórico-psicológica é imprescindível.
A seguir será apresentado o bloco matemático de Tratamento da Informação
no qual se desenvolveu a pesquisa, pois este bloco adéqua-se à Teoria defendida
no trabalho pelos seguintes motivos: pode ser trabalhado de forma contextualizada,
pois está presente no dia-a-dia do aluno, nas diversas informações veiculadas por
figuras gráficas, em que se encaixa a questão da motivação e necessidade de
aprender/estudar o conteúdo; pode ser trabalhado em todas as etapas de Galperin,
desde

a

motivacional

até

a

automatizada,

desenvolvendo

habilidades

e

competências discentes; permite trabalhar diversos conteúdos viabilizando a
desfragmentação curricular, entre outros.

1.4 O Tratamento da Informação na Educação Matemática

Os PCN’s (1998) apontam que um dos objetivos do ensino fundamental é a
utilização de diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e
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construir conhecimentos, sendo o bloco de Tratamento da Informação indispensável
no currículo de matemática.
Mas, os PCN’s de matemática apontam que alguns professores não dão a
devida importância para esse bloco, priorizando outros conteúdos que julgam ser
mais importantes para a aprendizagem discente. por isso a necessidade de entender
a importância desse bloco que permite apresentar informações de maneira
compacta, além de ser um meio comunicativo bastante utilizado pela tecnologia,
pela mídia, por fabricantes e comerciários, entre outros.
Frequentemente nos deparamos com informações expostas em gráficos e
tabelas, como por exemplo, os preços dos produtos de uma loja, as informações
nutricionais dos alimentos, expectativas de vida, pesquisas de opinião, indicadores
financeiros, etc. Tais situações mostram a necessidade de preparar os alunos para
refletir, analisar e interpretar informações apresentadas em figuras gráficas. Para
isso, o docente deve adotar práticas que proporcionem aos educandos analisar e
relacionar criticamente os dados que lhes são apresentados (COLODEL E
BRANDALISE, 2013, p. 2).
Para Allevato (2013) a abordagem visual abre espaço para a reflexão, pois
facilita tanto a realização de conjecturas e refutações como explicações de conceitos
e resultados.
Entre as representações gráficas apontadas pelos PCN’s de matemática
estão tabelas, diagramas, fluxogramas e gráficos. Quanto aos gráficos Zegarelli
(2009) afirma que tratam-se de importantes ferramentas para organizar e apresentar
informações e que é devido a sua simplicidade que são utilizados frequentemente
em diversos meios como jornais, revistas, relatórios, e em lugares onde a
comunicação visual se faz necessária.
Sendo assim, as representações gráficas, de maneira geral, possibilitam aos
alunos o contato significativo com a organização de informações, além de Incentiválos a tomar posição diante de informações expostas, constituindo-se como uma
maneira de promover o desenvolvimento discente.
Paulina (2013) destaca que um meio para avaliar a capacidade de
interpretação de dados é o trabalho com a produção textual a partir das figuras
gráficas. Tal afirmativa vai ao encontro da Teoria de Galperin, e se adéqua a etapa
de verbalização na qual o aluno deve externalizar seu raciocínio, ou seja, explicar o
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processo de resolução utilizado seja de maneira verbal, gesticulada, cantada ou
escrita.
Os alunos precisam aprender a interpretar as informações expostas em
gráficos e tabelas e não entendê-los simplesmente como elementos ilustrativos por
isso, os PCN’s apontam o Tratamento da Informação como um campo amplo dentro
da matemática permitindo o desenvolvimento crítico discente.

Por ser um campo que abarca uma ampla variedade de conteúdos
matemáticos, o desenvolvimento desse bloco pode favorecer o
aprofundamento, a ampliação e a aplicação de conceitos e procedimentos
[...]. Esse estudo também favorece o desenvolvimento de certas atitudes,
como posicionar-se criticamente, fazer previsões e tomar decisões [...]
(PCN’s, 1998, p.134).

O Tratamento da Informação no 3º ciclo, no que diz respeito à estatística, tem
como finalidade o desenvolvimento das capacidades de coleta, organização e
interpretação de dados, permitindo trabalhar com média, mediana e moda. Além
disso, deve mobilizar os conhecimentos discentes viabilizando-lhes realizar
afirmações, inferências. Quanto á probabilidade, a finalidade é que o aluno
compreenda que muitos acontecimentos do dia-a-dia são aleatórios permitindo o
trabalho com estimativas de possibilidades. Em relação aos problemas de contagem
a finalidade é

possibilitar diferentes tipos de agrupamento permitindo o

desenvolvimento do raciocínio combinatório.
É nesse sentido, entende-se que a integração entre o Tratamento da
Informação e os diversos conteúdos matemáticos possibilita ao aluno a
interiorização de conceitos.
Ainda no 3º ciclo, o Tratamento da Informação é indicado como recurso visual
que permite a elaboração de conclusões por meio da leitura e interpretação de
dados em gráficos e tabelas. Além disso, é apontado como meio para o
desenvolvimento do raciocínio lógico, permitindo resolver determinadas situaçõesproblema. Assim também, esse campo matemático desenvolve no aluno a
capacidade de formular argumentos convincentes, elaborar conjecturas e posicionarse diante de informações expostas. Um ponto importante é que o Tratamento da
Informação pode ser explorado não somente na matemática, mas de forma
interdisciplinar. (PCN’s 1998).
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De maneira geral, entre os objetivos do 3º ciclo para o bloco de Tratamento
da Informação está a formulação de interrogações em que a Resolução de
Problemas favoreça a necessidade de construção de argumentos e a comunicação
de respostas de maneira convincente. Nesse sentido, espera-se do aluno que não
se contente apenas com a produção de respostas e afirmações, mas que seja capaz
de justificar e defender seus argumentos, assim, busca-se uma postura crítica
(PCN’s, 1998).
O Tratamento da Informação é um importante bloco no ensino de matemática,
permite trabalhar vários conteúdos, e por ser um campo que abarca uma variedade
de conteúdos e conceitos a proposta é a construção de uma aprendizagem que
possua sentido para o aluno, que este domine conceitos e desenvolva habilidades e
competências relacionadas à interpretação de dados.
Partindo desses pontos, visa-se possibilitar ao aluno aprender fazendo, ou
seja, motivá-los a construir conhecimentos. Nesse sentido, o bloco de Tratamento da
Informação será trabalhado de forma contextualizada para que o ensinoaprendizagem não sofra fragmentação.
Dessa forma, fundamentar a atividade de ensino na Teoria de Formação por
Etapas das Ações Mentais, no que diz respeito a esse bloco matemático, é um meio
de possibilitar o desenvolvimento de habilidades e competências através dos
estágios qualitativos, em que ao vencer cada estágio o discente esteja preparado
para seguir adiante.
Além de trabalhar o bloco de Tratamento da Informação dentro das etapas de
Galperin, adotou-se como metodologia de ensino a Resolução de Problemas como
forma de desenvolver também habilidades relacionadas às quatro operações
básicas e ao raciocínio lógico.
Soares e Pinto (2012) apontam que a Resolução de Problemas é de sentido
motivador para o discente, pois o envolve em novas situações em que serão
necessárias diferentes atitudes e conhecimentos, proporcionando, desta forma, o
crescimento progressivo do aluno. Tal metodologia de ensino é abordada no tópico a
seguir.
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1.5 A Metodologia da Resolução de Problemas no Bloco de Tratamento da
Informação na Educação Matemática

Por estar presente em diversas situações do cotidiano a Resolução de
Problemas há muito tem chamado a atenção, seja de educadores, pesquisadores,
psicólogos, entre outros.
Em meados dos anos 60 Majmutov criou o Ensino Problêmico, um sistema
didático apoiado no enfoque sócio-histórico e baseado na Resolução de Problemas
como instrumento para garantir a assimilação de novos conhecimentos, onde
apresentou o Ensino Problêmico como método para elevar o nível do processo
educacional em que a independência cognitiva discente é uma das importantes
características desta didática. Neste, o professor ao trabalhar por meio da
Resolução de Problemas (RP) exerce o papel de direcionamento orientando os
alunos para a ação, instigando e motivando-os.
Educadores matemáticos apontam a RP como ponto de partida da atividade
matemática, em que o conhecimento adquire significado quando os alunos têm
situações desafiadoras para resolver e trabalham no desenvolvimento de estratégias
de resolução, por isso enfatizam a significância do discente utilizá-la como
instrumento para compreender o mundo, tendo a matemática como estimuladora do
interesse, da curiosidade, do espírito de investigação, bem como o desenvolvimento
da capacidade para resolver problemas (PCN’s, 1998).

[...] os estudantes devem resolver problemas não para aplicar matemática,
mas para aprender nova matemática. Quando os alunos se ocupam de
tarefas bem escolhidas baseadas na resolução de problemas e se
concentram em métodos de resolução, o que resulta são novas
compreensões da matemática [...]. Enquanto os estudantes estão
ativamente procurando relações, analisando padrões, descobrindo que
métodos funcionam e quais não funcionam e justificando resultados ou
avaliando e desafiando os raciocínios dos outros, eles estão necessária e
favoravelmente se engajando em um pensamento reflexivo [...]. (VAN DE
WALLE, 2009, p.57).

O processo de ensino e aprendizagem da matemática deve ter como centro a
Resolução de Problemas, não simplesmente como aplicação de conteúdos, mas
como meio de mobilizar os processos mentais proporcionando a construção de
conhecimentos, pois é meta educacional preparar os alunos para resolver problemas
vinculados a situações reais da vida. (MENDOZA & TINTORER, 2012a, 2012b).
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Resolver problemas é construir meios para encontrar respostas, ou seja,
realizar ações e operações para obter resultado.
Porém, a Resolução de Problemas muitas vezes não é utilizada da forma
correta, o que acontece com frequência na sala de aula é a utilização da RP como
aplicação de conteúdos estudados anteriormente. Tal situação não viabiliza a
mobilização de conhecimentos nem o gerenciamento de informações, provocando
fuga às características da RP e resumindo-a num processo repetitivo.
Outro ponto negativo, citado por Mendoza e Tintorer (2012c, p.1), é o fato de
os métodos aplicados na Resolução de Problemas matemáticos possuírem
características tradicionalistas ligados apenas a determinados conteúdos e
desvinculados da vida cotidiana e da ciência.

Embora o termo "problema" esteja bastante presente no dia-a-dia de
pessoas que trabalham com Matemática, percebe-se que nem sempre seu
uso vem acompanhado de um consciente posicionamento sobre o seu
significado [...]. Deste modo, uma questão será um problema se o aluno
ainda não conhece os meios necessários à sua resolução, mas deseja
resolvê-la. (ALLEVATO, 2013).

Dentre os princípios da RP destacam-se: a situação problema não é a
definição nem o fim, mas o ponto de partida da atividade matemática; problema e
exercício são diferentes, enquanto o exercício trata-se de um processo mecânico o
problema trata-se de um processo dinâmico requerendo do aluno atividade mental
de interpretação e estruturação da situação apresentada; a RP deve ser utilizada
como orientação de aprendizagens viabilizando a apreensão de conceitos,
procedimentos e atitudes. (PCN’s, 1998, p.41).
Segundo Maranhão e Pais (2012),
[...] a resolução de problemas é uma proposta que contribui, em grande
escala, para que os alunos desenvolvam competências inerentes a esse
tipo de atividade intelectual, necessária tanto para a continuidade dos
estudos escolares, bem como para o exercício pleno da cidadania (p.3).

Além disso, conceitos e procedimentos matemáticos podem ser ensinados de
forma mais eficaz com a utilização da Resolução de Problemas, envolvendo os
discentes no pensar e fazer matemática, pois o ensino que tem por base a RP
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atende melhor a diversidade, e cada aluno aprende conforme as habilidades que
possui (VAN DE WALLE, 2009, p.85).
Ao diferenciar problema de situação problema Rubinstein (1958, citado por
MAJMUTOV 1983) explica que a situação problema é um estado psíquico de
dificuldade e não pode expressar-se externamente enquanto que o problema tem
claramente uma expressão linguística, uma formulação verbal. Sendo assim, a
situação problema surge quando o homem não pode explicar determinada situação
mediante os conhecimentos que tem devendo recorrer a um novo procedimento
para encontrar a solução (Majmutov, 1983).

Diante da resolução de um problema matemático, muitas vezes fica
evidente que sua abordagem requer muito mais conhecimentos do que os
que se pode reconhecer [...]. Esses conhecimentos, em geral, implícitos,
regulam o trabalho matemático [...] (SADOVSKY, 2010, p.35).

Ao trabalhar por meio da RP espera-se que os alunos, diante das situações
problema, criem estratégias e busquem novos caminhos para encontrar respostas.
Mas, ensinar por meio da RP não é simples, pelo contrário, é complexo e
requer bastante planejamento, de forma que o professor precisa estar empenhado
nesta tarefa.
O primeiro passo para se trabalhar a RP, é articular com clareza as ideias; o
segundo, é levar em conta o conhecimento prévio discente para que não se repitam
conhecimentos anteriores e nem se proponham tarefas que estejam fora de alcance;
o terceiro, é a importância dada á atividade que deve ser em formato de desafio,
mas não precisam necessariamente ser superelaboradas às vezes uma simples
história-problema é suficiente, desde que os alunos estejam envolvidos e motivados
na matemática pretendida; o quatro passo diz respeito à previsão, os professores
precisam antecipar o que vai acontecer, o que os alunos farão a partir das
orientações dadas. Como se percebe, trabalhar a RP exige interesse e esforço e
entre as razões apontadas para prosseguir nesta atividade estão: concentração da
atenção dos alunos sobre as ideias e em dar sentido às mesmas; desenvolver nos
alunos a convicção de que eles são capazes de fazer matemática e de que a
matemática faz sentido; fornecer dados contínuos para a avaliação ajudando os
alunos a ter bom desempenho; desenvolvimento do potencial matemático (VAN DE
WALLE, 2009).
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Através da RP o aluno desenvolve todo um processo de investigação,
formulando e testando hipóteses, realizando um exercício mental, criando
estratégias, buscando conceitos, ideias e métodos que afirmem a resposta
encontrada, e de acordo com Vergnaud (1983 citado por MOREIRA, 2013, p. 23) é
através de situações de Resolução de Problemas que os conceitos se desenvolvem
no aluno.
Por mobilizar os alunos em busca de conhecimentos, procedimentos e
estratégias, a RP consolida-se como uma rica metodologia de ensino, e é nesse
sentido que se faz necessário recuperar para a sala de aula o papel produtor que ela
tem (SADOVSKY, 2010, p.38).
É válido ressaltar que a RP não deve ser trabalhada de maneira pragmática e
sem base teórica para não se reduzir a aplicação de fórmulas e acabar
comprometendo a aprendizagem discente, por isso adotou-se com base científicopsicológica a Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais que busca a
participação ativa do estudante.

É importante destacar que as situações de aprendizagem precisam estar
centradas na construção de significados, na elaboração de estratégias e na
resolução de problemas, em que o aluno desenvolve processos importantes
como intuição, analogia, indução e dedução, e não atividades voltadas para
a memorização, desprovidas de compreensão ou de um trabalho que
privilegie uma formalização precoce dos conceitos (PCN’s, 1998, p. 63).

Acredita-se que a RP no bloco de Tratamento da Informação viabiliza maior
participação discente, isto porque além de interpretar dados expostos graficamente
os alunos deverão argumentar, criar hipóteses e testar soluções encontradas. Tais
situações favorecem o desenvolvimento de habilidades e competências. Além disso,
é um bloco amplo que permite relacionar diversos conteúdos possibilitando a
desfragmentação curricular. Dessa forma, a proposta é uma maneira de otimizar o
desenvolvimento cognitivo em que o Tratamento da Informação é apontado como
ferramenta para o exercício da cidadania.
Por tratar-se de uma rica metodologia de ensino, já que resolver problemas
também é uma atividade que faz parte do cotidiano do homem, esta pesquisa
adotou uma estratégia didática que converte a RP numa atividade de estudo, ou
seja, quando o individuo está aprendendo, tal estratégia é apresentada na
sequência.
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1.6 Atividade de Situações Problema em Matemática (ASPM): Conversão da
Resolução de Problemas em uma Atividade de estudo

Polya (2006) ao elaborar princípios para a Resolução de Problemas definiu as
seguintes quatro etapas: entender o problema, elaborar um plano, executar o plano
e examinar a solução.
Mendoza e Tintorer (2012b) ao analisarem este sistema perceberam que não
está fundamentado em nenhuma teoria psicológica e que não explica com clareza o
papel do professor e, além disso, as ações deste princípio não são completas, pois a
tarefa consiste, simplesmente, em trabalhar em determinada direção. Por esses
motivos tais pricípios não se constituem como uma atividade cognitiva o que pode
gerar a má assimilação de conhecimentos (MENDOZA e TINTORER, 2012b).
Partindo destas afirmativas e, baseados na Teoria de Formação por Etapas
das Ações Mentais, Mendoza e Tintorer (2012b), realizaram uma adaptação nos
princípios de Polya. Dessa forma, criaram a Atividade de Situações Problema em
Matemática (ASPM) na qual converteram a Resolução de Problemas em uma
atividade de estudo e onde enfatizaram a importância do direcionamento docente
para que as ações e operações possam ser desenvolvidas pelos alunos, definiram,
então, os seguintes passos:

Tabela 01: Sistema de ações e operações da ASPM
Passos
Ações
1.

Compreender o problema

Operações

a) Ler o problema e extrair os elementos desconhecidos
b) Estudar e compreender os elementos desconhecidos
c) Determinar os dados e as condições
d) Determinar os objetivos do problema

2.

Construir

o

modelo

matemático

a) Determinar as variáveis e incógnitas
b) Nomear as variáveis e incógnitas com suas unidades
de medida
c) Construir o modelo a partir das variáveis, incógnitas e
condições
d) Realizar a análise das unidades de medida do
modelo

3.

Solucionar
matemático

o

modelo

a) Selecionar os métodos matemáticos para solucionar
o modelo
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b) Solucionar o modelo

4.

Interpretar a solução

a) Interpretar o resultado obtido na solução do modelo
b) Extrair os resultados significativos que tenham
relação com o objetivo do problema
c) Dar respostas aos objetivos do problema
d) Realizar um informe baseado nos objetivos do
problema
e) Analisar a partir de novos dados e condições que
tenham relação direta ou não com os objetivos do
problema, a possibilidade de reformular o problema,
construir novamente o modelo, solucionar.

Fonte: MENDOZA e TINTORER, 2012b, p.9

Diferentemente dos princípios de Polya, a ASPM está fundamentada
psicologicamente tendo ações (o que fazer?) e operações (como fazer?) bem
definidas e explicando a função docente como orientador no processo de ensino e
aprendizagem.
Desse modo, entende-se que a conversão da RP em uma atividade de estudo
viabiliza o melhor desenvolvimento discente, visto que orientações são dadas em
relação aos passos para se resolver problemas (o que fazer e como fazer), em que
os alunos são avaliados no decorrer das ações, com vistas à identificação de quais
são as ações que os alunos obtiveram êxito e em quais necessitam de novas
orientações.
De acordo com Talízina (1988, p. 225), a organização do processo dirigido
segue um caminho muito diferente daquele em que não existe direção e a principal
diferença consiste na fidelidade à direção principal que visa a atividade cognitiva
discente.
O detalhamento da ASPM e a adaptação feita para esta pesquisa são
apresentados no segundo capítulo dois que apresenta o delineamento metodológico.
O tópico seguinte discute a avaliação e sua importância no processo de
ensino-aprendizagem.
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1.7 Avaliação da Aprendizagem nas Etapas de Galperin e na Atividade de
Situações Problema em Matemática

No dicionário a palavra avaliar possui significado amplo: verificar, analisar, dar
valor, apreciar, examinar, entre outros e constitui-se como instrumento fundamental
no processo de ensino-aprendizagem, pois viabiliza a análise dos conteúdos e da
aprendizagem discente.
Para Van de Walle (2009), a avaliação não deve restringir-se a testes
bimestrais ou provas orais, mas estar relacionada à coleta de informações sobre
conhecimento e aprendizagem discente devendo acontecer dia-a-dia.
Assim também defende Perrenoud (1999) por entender a avaliação não como
um fim em si mesma, mas como uma engrenagem no funcionamento didático que
não deve resumir-se a atribuição de valores/notas.
A avaliação pode ser tratada como medida, mas não restringir-se a ela visto
que
[...] Inscreve-se, pois, em uma relação social específica, que une um
avaliador e um avaliado. Na verdade, essa relação une em geral mais do
que duas pessoas, já que o avaliador é o agente de uma organização
complexa [...] e o aluno faz parte de uma turma e pertence a uma família
[...]. Equivale também a dizer que a avaliação deve ser concebida como um
jogo estratégico entre agentes que têm interesses distintos [...] (ibid, 1999,
p. 57).

Uma das funções da avaliação é determinar o grau em que os objetivos
educacionais estão sendo alcançados. Sendo assim, após se determinar os pontos
mais importantes da disciplina e trabalhá-los com os alunos, a avaliação assumirá a
postura de verificação buscando responder se ocorreu internalização.
Dentre

os

procedimentos

ausubelianos

para

averiguar

os

aspectos

significativos de uma aprendizagem está a proposição da solução de novos
problemas em novos contextos, em que o enunciado não seja igual ao aprendido
originalmente. Sendo esta uma maneira de testar a “substantividade” do
aprendizado (Cruz, 2013). A avaliação não deve ser objetivo em si mesma, mas uma
maneira de verificar se os alunos adquiriram os conhecimentos visados (Perrenoud,
1999).
De acordo com a Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais, a
avaliação deve ser qualitativa, isto é, os instrumentos precisam ser adequados para
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avaliar o desenvolvimento do aluno. Neste tipo de avaliação é possível verificar se a
internalização realmente aconteceu, analisando a postura discente e se o mesmo é
capaz de compreender e explicar o que está fazendo, ou seja, se participa do
processo de forma consciente.
É válido mencionar que a avaliação possui uma dinâmica complexa e
multidimensional em que o avaliador ultrapassa a condição de observador para um
educador que propõe ações diversificadas, “alguém que provoca, questiona,
confronta, exige novas e melhores soluções a cada momento” (HOFFMANN, 2009,
p.75), ou seja, o educador/avaliador assume o compromisso de buscar novos
conhecimentos.
A avaliação foi utilizada nesta pesquisa como meio de acompanhar o
desenvolvimento discente durante cada uma das fases, nas etapas de Galperin e
nas ações e operações da ASPM, na qual os alunos foram avaliados levando em
consideração os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática no que diz
respeito à atual perspectiva do currículo de matemática onde a avaliação não se
resume ao quantitativo, à nota, mas possui duas dimensões: a social e a
pedagógica.
A dimensão social visa fornecer aos estudantes informações sobre o
desenvolvimento das habilidades e competências exigidas socialmente, e auxiliar o
professor na identificação dos objetivos que foram atingidos, ajudando-o a
reconhecer a capacidade matemática dos alunos, para que possam ser inseridos no
mercado de trabalho e participar da vida sociocultural.
No que diz respeito á dimensão pedagógica, a avaliação exerce o papel de
fornecer aos professores informações sobre como está ocorrendo a aprendizagem:
sobre os conhecimentos adquiridos, os valores incorporados, o domínio de certas
estratégias, para que assim, ele possa acompanhar o desenvolvimento estudantil
propondo revisões em conceitos e procedimentos ainda parcialmente consolidados
(PCN’s, 1998, p. 54).
Nesse sentido, o pré-teste (Apêndice B) - que será discutido no próximo
capítulo – foi elaborado com objetivo de verificar o conhecimento prévio discente na
Atividade de Situações Problema no Tratamento da Informação, deste modo foi
utilizado como ponto de partida para o planejamento didático.
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Após a análise do teste diagnóstico, e durante a intervenção, os alunos foram
orientados no desenvolvimento das atividades e avaliados no decorrer delas
levando-se em consideração o método da ASPM.
Por buscar contribuir para a regulação das aprendizagens as avaliações
posteriores foram caracterizadas como formativa.

A ideia de avaliação formativa sistematiza esse funcionamento, levando o
professor a observar mais metodicamente os alunos, a compreender melhor
seus funcionamentos, de modo a ajustar de maneira mais sistemática e
individualizada suas intervenções pedagógicas e as situações didáticas que
propõe, tudo isso na expectativa de otimizar as aprendizagens [...]
(PERRENOUD, 1999, p. 89).

Como dito anteriormente, a avaliação/teste inicial teve caráter diagnóstico, e
as avaliações posteriores, aplicadas em cada etapa da pesquisa, assumiram caráter
formativo, visando contribuir para a melhor aprendizagem discente e para o
desenvolvimento de habilidades e competências.
Entre os critérios adotados na avaliação discente destacam-se:
 Construir, ler e interpretar tabelas e gráficos;
 Decidir sobre os procedimentos matemáticos adequados para construir
soluções num contexto de Resolução de Problemas;
 Obter e expressar resultados de medições, utilizando as principais unidades
padronizadas de medida de tempo.
Os parâmetros para avaliação discente serão apresentados, de maneira
detalhada, no delineamento metodológico.
Este capítulo partiu da educação de uma maneira geral chegando à Educação
Matemática, em que se discutiu a importância de uma base teórico-psicológica para
sustentar o processo de ensino-aprendizagem apontando, então, a Teoria de
Formação por Etapas das Ações Mentais, decorrente da Teoria de Vygotsky que
enfatiza a importância do contexto social e histórico para a formação do homem, e
da Teoria de Leontiev que aponta que o homem entra em contato com o objeto por
meio da atividade.
A Teoria de Galperin segue nessa mesma linha estabelecendo cinco estágios
qualitativos para transformar a atividade externa em interna, e é nesse sentido que
foi adotada como fundamento para organizar a atividade de ensino e proporcionar o
desenvolvimento cognitivo.
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Neste capítulo apresentou-se ainda, o Bloco de Tratamento da Informação,
sua presença no cotidiano e a necessidade de interpretar dados em representações
gráficas, indicando a Resolução de Problemas e, mais especificamente, a Atividade
de Situações Problema em Matemática como uma estratégia didática para viabilizar
o desenvolvimento discente por meio de suas ações e operações.
Ao final do capítulo, discutiu-se a respeito da avaliação, onde se
apresentaram, de acordo com os PCN’s de matemática, suas dimensões e a
importância de uma avaliação que não se resuma a medições e/ou notas.
O capítulo seguinte, entretanto, discutirá e apresentará os parâmetros
seguidos na avaliação discente, bem como os instrumentos de coleta de dados, o
espaço pesquisado, os sujeitos da pesquisa, e a sequência percorrida durante as
fases do planejamento.
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2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

Esta pesquisa se caracteriza como uma investigação no ambiente escolar e
objetiva estudar a aprendizagem discente no bloco de Tratamento da Informação
utilizando a metodologia de Resolução de Problemas.
Ressalta-se, portanto que o ato investigativo em educação implica o modelo
dialético buscando superar a concepção dualista de separação entre objeto e sujeito
do conhecimento, realça ainda que o sujeito ao produzir conhecimento transforma e
é transformado. Nessa perspectiva, o processo de compreender a realidade e
produzir conhecimento requer o desafio de considerar a complexidade, esta
presente no ato educativo. É nesse sentido que a pesquisa em educação enfrenta o
desafio constante de buscar procedimentos que auxiliem na interação com a
realidade,

por isso

se faz necessário quebrar conceitos de

linearidade,

previsibilidade e controle. A metodologia precisa estar associada a uma teoria e,
desta forma, ser concebida como um processo que organiza cientificamente a
pesquisa (GHEDIN &FRANCO, 2011).
Além de constituir um ato investigativo esta pesquisa também é entendida
como um experimento visto que de acordo com Johnston e Pennypacker (1993
citados por SAMPAIO et al., 2008), “um experimento é uma série de ações que
resulta em um conjunto de observações”.
Entende-se a realização de um experimento como um processo complexo no
qual são percorridas várias etapas, estando estas interrelacionadas, mas o fato
delas estarem interrelacionadas não significa que devam obedecer a uma sequência
rígida e sim a uma dinâmica pedagógica, visto que ao longo do planejamento e
execução as etapas são dependentes umas das outras (SAMPAIO et al., 2008).
Neste capítulo serão apresentados os procedimentos da pesquisa que foi
realizada na Escola Estadual Professora Conceição da Costa e Silva em Boa Vista RR com alunos do 6º ano do ensino fundamental e que teve como objetivo geral
estudar a aprendizagem dos alunos na Atividade de Situações Problema no
Tratamento da Informação no Ensino de Matemática a partir da Teoria de Formação
por Etapas das Ações Mentais.
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2.1 Apresentação do espaço pesquisado

Na sequência serão apresentados o contexto do ambiente onde se
desenvolveu a pesquisa, bem como os contrastes escolares e a turma-amostra.

2.1.1 Caracterização da escola

A Escola Estadual Professora Conceição da Costa e Silva homenageia a
amazonense que aos 19 anos de idade aceitou o convite do Secretário de Educação
João Crisóstomo e veio trabalhar no estado trazendo grandes contribuições para a
educação roraimense.
De acordo com o Planejamento Político Pedagógico (PPP) a escola foi criada
para atender os filhos dos moradores dos bairros: Senador Hélio Campos,
Equatorial, Alvorada e antigo Hortolândia, isto porque as crianças dessas áreas
eram obrigadas a acordar de madrugada ou simplesmente deixar de ir à escola por
causa da distância das escolas disponíveis. Segundo o PPP, a implantação dessa
instituição de ensino veio para sanar essas dificuldades e oferecer uma educação de
qualidade que possibilite à comunidade a construção de sua própria história.
A criação da escola foi homologada pelo Decreto CEE/RR nº 4598-3 de 25 de
Fevereiro de 2002. Está localizada na Avenida Santo Antonio, Nº 606, no Bairro
Senador Hélio Campos, Zona Oeste de Boa Vista que abrange os bairros mais
pobres e concentra a maior parte da população da capital.
A escola é mantida pelo governo do Estado de Roraima e administrada pela
Secretaria de Educação e Desportos. Oferece como modalidades de ensino o
Fundamental Regular com algumas turmas de aceleração e a Educação Inclusiva.
Funciona em período diurno e em 2013 atendeu a 709 alunos do 6º ao 9º ano
(Fundamental II).
O espaço físico escolar segue os moldes das escolas padrões cuja estrutura
arquitetônica procura minimizar o calor característico da região. Possui os seguintes
ambientes: 13 salas de aula, uma biblioteca, sala de mesas educacionais para
trabalhar com alunos que possuem dificuldades de aprendizagem, uma sala
multifuncional para atender Portadores de Necessidades Especiais (PNE’s),
secretaria, sala de gestão, sala de coordenação pedagógica e orientação
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educacional, sala de professores, um laboratório de informática, um consultório
médico-dentário, 4 banheiros para os alunos, 2 banheiros para os professores e
funcionários, copa, pátio com mesas para refeitório, depósito, casa de bomba com
cisterna e caixa d’água, 2 jardins internos e uma quadra poliesportiva.
A escola foi escolhida para a pesquisa por dois motivos. O primeiro deve-se à
praticidade, pois a pesquisadora trabalha na escola, conhece o ambiente de estudo
e conta com a colaboração da gestão, da coordenação pedagógica e dos
professores.
Quanto a essa questão Ghedin e Franco (2011) enfatizam que pesquisar no
próprio ambiente de trabalho requer um esforço investigativo que permita ao
pesquisador desfazer-se de conclusões já elaboradas, o mesmo não pode deixar-se
levar pela empatia ou pelos conceitos prévios em relação ao ambiente e aos
sujeitos, mas manter seu papel de investigador. Nesse sentido, é preciso
transcender o familiar e buscar o novo, por isso saber separar o olhar de professor
do olhar de pesquisador é um dos passos fundamentais.
O segundo motivo diz respeito às características próprias e contrastantes da
escola, que são apresentadas a seguir:
 É afastada do centro, localizada em região periférica. Apresenta um contexto
de marginalidade e violência já que alguns alunos fazem parte de galeras,
algumas rivais. Outra questão é a situação de desestrutura familiar como, por
exemplo, a ausência de um dos pais ou de ambos. Alguns alunos são filhos
de pais divorciados, em outros casos os pais foram para o garimpo deixando
os filhos com avós, tios, irmãos e até mesmo “conhecidos”, e em casos mais
críticos, os pais são albergados ou estão presos. O baixo nível escolar é uma
característica da comunidade, assim como o baixo poder aquisitivo, visto que,
de acordo com a secretaria da escola, 80% das famílias participam de
programas sociais e recebem algum tipo de benefício do Governo Federal
e/ou do Governo Estadual.
 Por outro lado, a escola tem como ponto forte o atendimento à diversidade,
onde os funcionários trabalham com o propósito de melhorar a vida dos
alunos, independentemente de suas diferenças, utilizando a educação como
instrumento de emancipação, tendo como objetivo formar para o exercício da
cidadania e para a convivência em sociedade. O PPP da escola reforça como
objetivo a contribuição na construção de uma sociedade democrática, na qual
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o homem vem a ser um sujeito histórico capaz de transformar e ser
transformados pelas relações estabelecidas com outros.
Na escola funcionam os seguintes programas:
 Escola Aberta: uma parceria feita com a comunidade que utiliza o
espaço escolar aos sábados para desenvolver atividades educativas,
culturais, esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração de
renda. Na escola funcionam oficinas de pintura, leitura, voleibol,
artesanato com garrafa pet e manicure, tais atividades são oferecidas
não só para os estudantes, mas para a comunidade em geral e visam
dar suporte para as famílias ampliarem sua renda.
 Mais Educação: criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e tem
como objetivo melhorar o ambiente escolar aumentando a oferta
educativa nas escolas públicas. Na escola, em 2013, estavam em
funcionamento

atividades

que

envolviam

acompanhamento

pedagógico (letramento e matemática), meio ambiente (agenda 21),
esporte e lazer (futsal), cultura e arte (grupo de canto e coral).
 Projeto Cultura da Paz: com o propósito de afastar os alunos da
violência e das drogas e sensibilizá-los para uma vida comunitária
saudável. O projeto é trabalhado dentro e fora da escola com a
realização de passeatas e mobilização da comunidade. Conta também
com a parceria de outras instituições de ensino adjacentes que
vivenciam as mesmas situações de marginalidade e com o apoio da
Polícia Civil e Militar que realizam palestras e debates na escola com
apresentação

de

vídeos,

documentários

e

testemunhos

de

experiências profissionais.
 Em 2013, a escola trabalhou atividades diferenciadas como: torneio
inter-classe com objetivo de despertar o interesse para as modalidades
esportivas de futsal e voleibol; o projeto sobre a Consciência Negra
visando o respeito ás diferenças raciais e a valorização da cultura afrobrasileira; o concurso de desenho sobre os pontos e contrapontos da
copa de 2014 objetivando estimular o interesse pela arte e ao mesmo
tempo possibilitar uma posição crítica a respeito do evento; projetos de
meio-ambiente visando sensibilizar para a situação do planeta e para a
preservação e conservação dos quatro elementos: terra, água, ar e
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fogo. Nesse sentido, foi realizada uma oficina no laboratório de
informática

onde

participaram

alunos,

professores

e

outros

profissionais.
Como se pode perceber a escola possui diversas características e um
contexto particular. Mesmo localizada em região com alto índice de marginalidade
busca a emancipação crítica e a formação cidadã.
A escola está comprometida em melhorar o desempenho discente no Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), pois seu histórico apresenta
queda no rendimento de 2011, principalmente no nível de 9º ano do Ensino
Fundamental, conforme a tabela adiante:

Tabela 02: IDEB da escola
5º Ano

9º Ano

Ano

IDEB alcançado

Meta

IDEB alcançado

Meta

2007

4.3

3.8

3.8

__

2009

4.2

4.2

3.9

3.9

2011

4.1

4.6

3.0

4.2

Fonte: Escola Conceição Costa e Silva, 2013

Para 2013 a meta prevista era 4.9 para o 5º ano e 4.5 para o 9º ano. Porém a
escola passou por modificações em 2012 e desde então trabalha com o ensino
fundamental II, ou seja, a partir do 6º ano. Nesse sentido, as atenções quanto ao
IDEB estão voltadas para o desempenho dos discentes de 9º ano.

2.1.2 Amostra

A escola é um espaço de diversidades já que os alunos possuem
características diferenciadas como: sexo, idade, personalidade, comportamento,
rendimento escolar, contexto familiar, cultura e crenças, etc., sendo assim, a
pesquisa foi desenvolvida levando em consideração essas diversidades.
A população desta pesquisa foi constituída por alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental que estudam na Escola Estadual Professora Conceição Costa e Silva,
e a amostra é não-probabilística composta por 21 alunos (SAMPIERI, COLLADO &
LUCIO, 2012, p. 271; GIL, 2009, p.145).
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2.1.3 Caracterização da turma-amostra

Por referenciar-se na Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais
decorrente da Teoria Histórico-Cultural que enfatiza que o homem não pode ser
entendido separadamente de sua história, seu contexto, sua cultura, serão
apresentadas a seguir algumas características dos sujeitos da turma.
Dos 21 alunos pesquisados, 17 estavam na faixa etária correta para a série
(11 anos) e 4 acima da idade, 1 desses por questão de reprovação em séries
anteriores e os outros 3 por morarem em áreas afastadas (interior) e não terem
acesso a escola na idade adequada.
As diferenças culturais se fazem presentes, como os costumes, as tradições,
as manifestações religiosas, etc. Os diferentes contextos familiares também fazem
parte desta realidade, visto que 2 alunos são filhos únicos e os outros 19 têm até 4
irmãos, 10 moram com seus pais e 11 são filhos de pais separados, destes alguns
presenciam, com freqüência, discussões relacionadas à sua guarda.
Quanto à questão sócio-econômica, a maior parte dos alunos é de classe
baixa, 57,1% recebem o auxílio bolsa-família, um programa de transferência direta
de renda que beneficia famílias em situação de pobreza em todo o país, sendo
baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos.
Além do bolsa-família, alguns alunos recebem outros auxílios como o crédito social,
pago pelo governo do estado como meio de beneficiar famílias em situações de
vulnerabilidade social. A exposição desses dados deu-se em virtude de trazer para a
pesquisa os fatores que poderíam influenciar no desenvolvimento estudantil, visto
que, conforme foi dito anteriormente, o homem não pode ser entendido
separadamente de seu contexto, seja cultural, social, econômico.
Além do exposto anteriormente, a escolha quanto ao ano escolar, deve-se ao
fato de que esses alunos tinham acabado de sair do 2º ciclo - cursado em escolas
municipais - e estavam ingressando no 3º ciclo – de responsabilidade estadual. No
que diz respeito ás escolas do município sabe-se que os professores têm como
formação a Pedagogia e lecionam as disciplinas de português, matemática, ciências,
história e geografia, ou seja, é um verdadeiro desafio para esse profissional que
precisa dominar muitas áreas do conhecimento para lecionar no Ensino
Fundamental I. Não desacreditando da competência docente, mas será que os
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conceitos são aprendidos de maneira significativa? Será que esses alunos
ingressam no 6º ano do Ensino Fundamental dominando os conhecimentos básicos
de cada área? Em relação á matemática, será que ao concluírem o 5º ano dominam
as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão)? São
capazes de analisar informações gráficas? Entendem as medidas usuais de tempo?
Almejou-se responder esses questionamentos no decorrer da pesquisa, de antemão
se esclarece que tais inquietações foram baseadas tanto na experiência docente,
como nos PCN’s de matemática que afirmam que

[...] há uma forte tendência em fazer do primeiro ano deste ciclo um ano de
revisão dos conteúdos estudados em anos anteriores. De modo geral, os
professores avaliam que os alunos vêm do ciclo anterior com um domínio
de conhecimentos muito aquém do desejável e acreditam que, para resolver
o problema, é necessário fazer uma retomada dos conteúdos (PCN’s, 1998,
p 61).

Porém, não é uma questão só de revisar ou retomar os conteúdos, mas de
diagnosticar os conhecimentos discentes adquiridos nos ciclos anteriores e buscar
desenvolver habilidades e competências para que o ensino de matemática não se
torne algo repetitivo e cansativo, por isso a importância de um plano de ações e de
uma base científico-psicológica.
A decisão sobre a série deu-se também por questões teóricas, pois a
pesquisa exigiu que os pesquisados possuíssem habilidades de manipulação de
conceitos abstratos, argumentando e expressando ideias e opiniões, por meio da
externalização, seja de forma verbal ou escrita e, de acordo com os PCN’s de
matemática, os alunos que ingressam no 3º ciclo apresentam estas características,
pois nesta fase de desenvolvimento

[...] ampliam-se as capacidades para estabelecer inferências e conexões
lógicas, para tomar algumas decisões, para abstrair significados e idéias de
maior complexidade, para argumentar expressando idéias e pontos de vista
com mais clareza (PCN’s, 1998, p. 62).

Para que a comunicação de ideias e as habilidades de expressão sejam
desenvolvidas é necessário superar as dificuldades discentes sobre à utilização da
linguagem matemática, essa situação pode ser alcançada se o professor adotar uma
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metodologia que abra espaço para a participação ativa do aluno e trabalhe visando o
domínio de conceitos.

2.2 TIPO DE PESQUISA

A pesquisa partiu de uma situação social concreta objetivando estudar a
aprendizagem dos alunos na Atividade de Situações Problema no Tratamento da
Informação no 6º ano do Ensino Fundamental, bem como a elaboração de um
produto dirigido à solução desse problema específico, por isso foi de natureza
aplicada (Vilaça, 2013).
Caracterizou-se como pesquisa-ação, pois de acordo com Ghedin e Franco
(2011) teve em vista a transformação da prática. Além disso, a pesquisa-ação vai ao
encontro da Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais, pois se organiza
pelas situações relevantes que emergem do processo em que o sujeito pesquisado
participa de forma consciente. Outra característica compatível com a teoria é que a
pesquisa-ação permite ajustes e caminha de acordo com o grupo viabilizando um
exercício de espirais cíclicas:

Planejamento
Ação
Reflexão
Pesquisa
Ressignificação
Replanejamento
Ações cada vez mais ajustadas às necessidades coletivas
Reflexões
etc...
Quadro 02: Espirais cíclicas da pesquisa-ação

10

Entre as conceituações de pesquisa-ação recorrentes no Brasil esta foi
denominada pesquisa-ação estratégica, pois foi planejada e teve os resultados
avaliados somente pela pesquisadora, sem a participação dos sujeitos (GHEDIN &
FRANCO, 2011).
A pesquisa teve enfoque qualitativo, pois buscou uma imersão no ambiente
pesquisado para entender o fenômeno de estudo em seu contexto. No que diz
respeito aos procedimentos seguiu o modelo pré-teste e pós-teste com um único
grupo de alunos.

10

Quadro baseado em GHEDIN & FRANCO, 2011, p. 224.
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Nesse modelo aplicou-se um teste prévio ao grupo, em seguida administrouse o tratamento didático e ao final aplicou-se o pós-teste. Segundo Sampieri,
Collado e Lucio (2012) esse modelo tem a vantagem da referência inicial sendo
possível verificar o nível de partida do grupo e realizar um acompanhamento durante
todo o processo. Observe a representação do modelo no quadro abaixo:

G

01

X

02

Quadro 03: Modelo da pesquisa

11

Onde G é o grupo de indivíduos, 01 é o teste prévio, X é o tratamento,
estímulo ou condição experimental e 02 é o pós-teste. No caso desta pesquisa o
tratamento é referente a resolução de problemas no bloco matemático que trabalha
representações gráficas.
Quanto aos objetivos, apontou características dos sujeitos pesquisados como
comportamento e motivação buscando relacioná-los com os acontecimentos durante
as etapas do estudo e com o contexto no qual estão inseridos por isso foi
caracterizada como descritivo-explicativa. (SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 2012, p.
102 - 105).

2.3 SEQUÊNCIA METODOLÓGICA

Inicialmente foi aplicado um pré-teste (Apêndice B) que teve como objetivo
realizar um levantamento sobre os conhecimentos e as dificuldades discentes
relacionadas ao bloco de Tratamento da Informação e Resolução de Problemas e foi
utilizado como ponto de partida para o trabalho docente.
Além disso, o pré-teste serviu como ponto de referência, pois os alunos
passaram pelo planejamento didático e foram avaliados ao final (pós-teste)
objetivando comparar o nível discente antes e após o planejamento e averiguar se o
mesmo contribuiu para a melhor aprendizagem discente (desenvolvimento de
habilidades e competências).

11

Quadro baseado em Sampieri, Collado e Lucio, 2012, p. 184.
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O pré-teste foi composto por 9 questões e cada uma avaliou competências e
habilidades relacionadas ao bloco de Tratamento da Informação e á Resolução de
Problemas, conforme a tabela 03:

Tabela 03: Característica e competências envolvidas nas questões do pré-teste
Número
da
questão
1
2a

Característica

Habilidades e Competências

Fechada
Aberta

2b

Aberta

2c

Aberta

Coleta e interpretação de dados em tabelas
Coleta, organização e interpretação de dados em
gráficos
Coleta, organização e interpretação de dados em
gráficos
Resolução de Problemas a partir de dados em gráficos

3a

Aberta

Resolução de Problemas a partir de dados em gráficos

3b

Aberta

Resolução de Problemas a partir de dados em gráficos

3c
4a
4b
4c
5

Aberta
Aberta
Aberta
Aberta
Aberta

Resolução de Problemas a partir de dados em gráficos
Resolução de Problemas a partir de dados em tabelas
Resolução de Problemas a partir de dados em tabelas
Resolução de Problemas a partir de dados em tabelas
Criação de tabela ou gráfico e organização de dados a
partir de informações expostas
Questão sobre o estudo com gráficos e tabelas nas
séries anteriores
Questão quanto à motivação em trabalhar com gráficos
e tabelas
Questão sobre a Resolução de Problemas nas séries
anteriores
Questão quanto à motivação em resolver problemas

6

Fechada

7

Aberta

8

Fechada

9

Aberta

Fonte: A autora, 2013

Entre as interrogações respondidas após a análise do pré-teste encontram-se:
os alunos conseguem interpretar informações em gráficos e tabelas? Eles sabem
resolver problemas simples com situações do dia-a-dia? Conseguem montar o
modelo matemático adequado para o problema que estão resolvendo? Dominam as
quatro operações básicas da matemática?
Após a tabulação dos resultados do teste diagnóstico, e levando em
consideração que entre os objetivos da matemática para o terceiro ciclo (6º e 7º ano)
estão: ampliação e construção de novos significados para os números, resolução de
problemas com as operações básicas, construção de noções de medida, tradução
de informações em gráficos e tabelas, formulação de argumentos convincentes
baseados no conhecimento matemático (PCN’s, 1998, p. 65) elaborou-se a Base
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Orientadora da ação e a sequência didática baseada na Teoria de Formação por
Etapas das Ações Mentais e nas ações da Atividade de Situações Problema em
Matemática (ASPM).
A BOA constituiu-se de orientações relacionadas aos blocos matemáticos
trabalhados e de situações problema contextualizadas em que foram feitos
questionamentos para estimular a participação discente. Tais problemas foram
resolvidos, inicialmente, de maneira conjunta em virtude de a maioria dos alunos
necessitarem do auxílio docente e dos pares.
Por exercer grande importância dentro do processo educacional, a atividade
de ensino deve ser organizada de maneira intencional com orientações direcionadas
para otimizar o desenvolvimento cognitivo discente (Bassan, 2012). Nessa
perspectiva, a sequência didática planejada para o 2º e 3º bimestre, bem como as
atividades foram planejadas de forma contextualizada, com situações presentes no
dia-a-dia dos alunos, pois de acordo com Vergnaud (2012) é importante demonstrar
que a matemática é um conhecimento útil e funcional, e “se não se propõe
problemas às crianças pelos quais elas se interessem, não há nenhuma razão para
aprender”. Como proposta da pesquisa, o planejamento de atividades observou a
contextualização e a relação entre os blocos trabalhados como formas de melhor
desenvolver a aprendizagem discente.
O planejamento didático foi dividido em duas fases, cada uma delas
relacionou o bloco de Tratamento da Informação com outros blocos matemáticos
com a proposta de desfragmentação curricular.
A primeira fase foi trabalhada no 2º bimestre e focou a Atividade de Situações
Problema no bloco de Tratamento da Informação com números e operações tendo
como objetivo melhorar habilidades discentes relacionadas a interpretação de dados
em gráficos e tabelas, Resolução de Problemas e operações básicas da
matemáticas.
A segunda fase foi trabalhada no 3º bimestre e focou a Atividade de Situações
Problema no Tratamento da Informação com unidades de medida de tempo visando
o desenvolvimento de competências relacionadas à transformação dessas unidades
e ampliação da capacidade de construir e solucionar modelos matemáticos que
envolvam as quatro operações básicas.
O planejamento didático foi organizado de acordo com a figura 03:
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Figura 03: Planejamento didático
Fonte: A autora, 2013

Cada etapa de Galperin trabalhada na pesquisa teve um objetivo traçado
conforme o seguinte: A BOA teve como objetivo orientar os alunos para o
cumprimento das ações buscando desenvolver habilidades de leitura e interpretação
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dos problemas, compreensão dos dados expostos nos gráficos e tabelas e definição
dos objetivos do problema; a materializada visou o desenvolvimento de habilidades
e competências na resolução de problemas-tipo; a verbalizada buscou a ação verbal
e/ou escrita do aluno com elaboração de hipóteses, exposição de argumentos e
ideias; e a etapa de generalização buscou desenvolver a capacidade de
transferência para outros contextos.
Em cada uma das etapas da pesquisa, desde a Base Orientadora da Ação
até a etapa de generalização, foram trabalhadas as ações e operações da ASPM,
uma estratégia didática, elaborada por Mendoza e Tintorer (2012b) a partir da Teoria
da Atividade e da Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais, que constituise na conversão da Resolução de Problemas em uma atividade de estudo, ou seja,
quando o indivíduo está aprendendo.
Ressalta-se, porém, que nesta pesquisa a ASPM passou por algumas
adaptações, pois foi elaborada inicialmente por Mendoza e Tintorer dentro do
contexto da disciplina de Álgebra Linear ministrada no ensino superior e direcionada
ao conteúdo de sistemas de equação, por isso foi adaptada para o contexto do
ensino fundamental transformando-se em Atividade de Situações Problema no
Tratamento da Informação (ASPTI)
A ASPTI foi organizada de acordo com quatro ações: compreender o
problema, construir o modelo matemático, solucionar o problema e interpretar a
solução.
Na tabela 04, a seguir, são apresentadas as ações da ASPTI e suas
respectivas

operações,

em

que

as

operações

essenciais,

ou

seja,

imprescindíveis, estão destacadas em negrito:

Tabela 04: ASPTI – Sistema de ações e operações
Ações
1.

Compreender

o

problema

Operações

a) Ler o problema e extrair os elementos desconhecidos
b) Estudar e compreender os elementos desconhecidos
c) Determinar os dados e as condições
d) Determinar os objetivos do problema

2. Construir o modelo

a) Determinar a sequência necessária das operações básicas

matemático

da matemática

12

b) Realizar a análise das unidades de medida do modelo
12

Adição, subtração, multiplicação e divisão.

as
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3.

Solucionar

o

a) Executar a sequência

Problema

b) Solucionar o modelo

4. Interpretar a solução

a) Interpretar o resultado obtido na solução do modelo
b) Extrair os resultados significativos que tenham relação com o
objetivo do problema
c) Dar respostas aos objetivos do problema
d) Analisar a partir de novos dados e condições que tenham
relação direta ou não com os objetivos do problema, a
possibilidade de reformular o problema, construir novamente o
modelo, solucionar.

Adaptada de MENDOZA e TINTORER 2012b, p.9

Por ter sido adaptada para o bloco de Tratamento da Informação em que se
trabalhou a apresentação de dados em gráficos e tabelas, a primeira ação da ASPTI
foi dividida em outras duas: interpretação de tabelas e interpretação de gráficos, com
objetivo de analisar o entendimento discente quanto aos dados expostos nessas
representações e desenvolver habilidades relacionadas á esse bloco, por isso estas
duas ações tiveram como operação essencial a determinação dos objetivos do
problema.
Na ação de construção do modelo foi definida como operação essencial a
habilidade de seqüenciar as operações necessárias para solucionar o problema, isto
porque se a sequência das operações for montada de maneira inadequada o aluno
poderá não encontrar a solução do problema.
Na ação de solução do problema a operação essencial definida foi encontrar
o resultado que satizesse o problema proposto.
A última ação da ASPTI, interpretação de resultado, teve como operação
essencial dar respostas aos objetivos do problema.
Dessa forma, a ASPTI ficou organizada de acordo com a figura 04:
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Figura 04: ASPTI
Fonte: A autora, 2013

As aulas foram trabalhadas em sala e tiveram duração de uma hora cada. Os
alunos que apresentavam maiores dificuldades foram encaminhados a aulas de
reforço realizadas em horário oposto ao que estudavam. A utilização do reforço deuse em virtude de amenizar as dificuldades dos estudantes e torná-los aptos a
prosseguir nas ações da ASPTI e nas etapas de Galperin. O envio de tarefas para
casa também foi um recurso utilizado como forma de incentivar a aprendizagem e o
domínio de procedimentos na Resolução de Problemas.
Durante a sequência didática trabalhada na pesquisa elaborou-se uma
planilha de observação que foi montada de acordo com os fundamentos da Teoria
de Formação por Etapas das Ações Mentais e levou em consideração três pilares:
motivação e interesse; verbalização; independência.
Quanto ao pilar de motivação e interesse considerou-se como ponto de
avaliação a pré-disposição discente para novas aprendizagens e o empenho nas
atividades propostas (O aluno mostrou interesse nos problemas? Resolveu ou
tentou resolvê-los?). O pilar de verbalização considerou ações de expressão e
comunicação de ideias e argumentos, seja de forma escrita, seja de forma verbal
(Participou das discussões? Apresentou argumentos, ideias, opiniões?). O pilar de
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independência observou o domínio de técnicas e procedimentos matemáticos e a
capacidade de resolver os problemas sem solicitar ajuda do professor ou dos pares.
A tabela subsequente apresenta os parâmetros da planilha de observação:

Tabela 05: Planilha de Observação Qualitativa
Elemento
Motivação e
interesse

Parâmetro
O

aluno

mobiliza-se

expressamente

na

construção

do

conhecimento, pré-dispõe-se para novas aprendizagens, está
aberto a impulsos gerados pelo ambiente. Apresenta ações como
esforço, empenho e dedicação nas atividades propostas.

Verbalização

Ações atitudinais de expressão, verbalização, elaboração de
hipóteses, comunicação de idéias e argumentos (de maneira
verbal ou escrita).

Independência

È ativo e realiza as atividades independentemente (sozinho),
constrói e/ou domina técnicas de Resolução de Problemas.

Fonte: A autora, 2013

O objetivo da planilha de observação foi acompanhar o desempenho discente
e perceber características particulares de cada aluno bem como, acompanhar seu
desenvolvimento cognitivo.
A planilha permitiu esse acompanhamento em cada ação da ASPTI, em cada
uma das etapas de Galperin e nas fases do planejamento didático, viabilizando a
percepção da motivação discente e das ações em que apresentavam maiores
dificuldades.
Também foram utilizados como instrumentos de coleta de dados entrevista,
avaliações escritas, exposição verbal e um pós-teste.
As avaliações escritas foram elaboradas com questões mistas (abertas e
fechadas) e aplicadas em cada fase do planejamento didático nas etapas
materializada,

verbalizada

e

generalizada

objetivando

acompanhar

o

desenvolvimento discente. A análise foi feita qualitativamente buscando observar o
desempenho e o desenvolvimento cognitivo em cada ação da ASPTI e nas etapas
de Galperin.
A exposição verbal foi realizada, especificamente, na etapa de verbalização e
objetivou analisar a capacidade de argumentação discente constando da explicação

67

de determinada situação problema e das ações e operações utilizadas. Devido a
timidez de alguns alunos essa exposição foi feita somente para o professor.
A entrevista foi feita a uma professora de matemática que já trabalhava na
escola há dois anos atendendo alunos do 6º ano e teve o objetivo de levantar
informações, através de sua experiência profissional, quanto à motivação discente
em trabalhar no bloco de Tratamento da Informação e na Resolução de Problemas.
O último instrumento de coleta utilizado foi o pós-teste (Apêndice C)
elaborado com objetivo de analisar o desenvolvimento discente após a sequência
didática. Foi aplicado dois meses após o fim das fases do planejamento, tendo em
sua composição 03 questões mistas em que cada uma avaliou competências e
habilidades de acordo com a seguinte tabela:

Tabela 06: Característica e competência envolvida nas questões do pós-teste
Número da
questão

Característica

Competência

1a

Aberta

Coleta de dados em gráficos

1b

Aberta

1c

Aberta

Coleta, organização e interpretação de dados em
gráficos
Resolução de Problemas a partir de dados em gráficos

1d

Aberta

Resolução de Problemas a partir de dados em gráficos

2

Fechada

3ª

Aberta

Interpretação de dados e Resolução de Problemas a
partir de dados em tabelas
Coleta, organização e interpretação de dados em tabelas

3b

Aberta

Resolução de problemas em tabelas

3c

Aberta

Resolução de problemas em tabelas

3d

Aberta

Resolução de problemas em tabelas

3e

Aberta

Resolução de problemas em tabelas

3f

Aberta

Construção de gráfico a partir de informações em tabela

Fonte: A autora, 2013

Este pós-teste foi elaborado em harmonia com o pré-teste, ou seja, composto
por questões que avaliaram as mesmas habilidades e competências, visando a
posterior comparação entre tais instrumentos e a avaliação do desenvolvimento
discente durante a pesquisa.
Os instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa são
considerados válidos visto que foram organizados de maneira coerente com a Teoria
de Formação por Etapas das Ações Mentais, pois incubiram-se desde o diagnóstico
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do conhecimento prévio (ponto de partida) até a avaliação do desenvolvimento de
habilidades e competências envolvidas nos blocos trabalhados, levando em
consideração a contextualização, a motivação discente, as particularidades de cada
aluno, o objetivo de ensino e as variáveis do contexto pesquisado.
Na sequência, são apresentados todos os instrumentos de coleta utilizados
na pesquisa e seus objetivos:

Figura 05: Instrumentos de coleta
Fonte: A autora, 2014

Como se observa na figura 05, cada instrumento utilizado na coleta de dados
foi organizado de acordo com um objetivo e foi elaborado com base num referencial
teórico, o que contribui na utilização de meios confiáveis para obtenção de
informações.
Desta forma, a validade e confiabilidade dos instrumentos de coleta utilizados
nesta pesquisa devem-se ao método de triangulação, que “implica na utilização de
abordagens múltiplas para evitar distorções em função de um método, uma teoria ou
um pesquisador” (GÜNTHER, 2006, p. 206).
Entre os tipos de triangulação este é caracterizado como triangulação de
dados que consiste na utilização de “diferentes fontes de dados ou de informações
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para se chegar ao mesmo resultado” (OLLAIK E ZILLER, 2012, p. 234). Além de
utilizar avaliações em cada etapa também foram realizadas observações durante o
processo da pesquisa, fator que contribuiu para minimizar erros e enriquecer os
dados coletados.
Este capítulo contemplou a contextualização do ambiente pesquisado, sua
localização e seus pontos contrastantes; a apresentação dos sujeitos da pesquisa
trazendo dados sobre o contexto familiar, social e econômico da turma; bem como
as justificativas das escolhas pela escola e pela série; o tipo de pesquisa quanto à
natureza, método e procedimentos técnicos. Abordou ainda, sobre a sequência
metodológica elaborada como meio de nortear o planejamento docente e a
execução das ações envolvidas na Atividade de Situações problema. Apresentou os
instrumentos utilizados na coleta e seus objetivos, além da validade e confiabilidade
dos mesmos. O capítulo seguinte traz os resultados obtidos durante a pesquisa.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta e discute os resultados das fases do planejamento,
das etapas de Galperin, das ações da ASPTI e das observações feitas durante a
pesquisa. Apresenta o desenvolvimento discente e as habilidades e competências
desenvolvidas ao longo da pesquisa, além disso, traz recomendações para
educadores e para novos estudos.

3.1 PRÉ-TESTE (Teste Diagnóstico)

Foram analisados os conhecimentos de 21 alunos do 6º ano em relação às
ações e operações da ASPTI que foram organizadas em 5 tópicos: interpretação de
tabelas, interpretação de gráficos, construção de modelos matemáticos (definir o tipo
de operação matemática adequado para solucionar o problema), resolução do
problema e interpretação dos resultados. Os parâmetros de utilizados para a
avaliação foram os seguintes:
Tabela 07: Parâmetro para avaliação
Habilidade

Conceito

Não compreende

Insuficiente

Confunde informações e responde incorreto na maioria das vezes

Regular

Responde correto na maioria das vezes

Bom

Responde corretamente sem apresentar dificuldades

Ótimo

Fonte: A autora, 2013

A tabela seguinte foi montada em conformidade com a tabela 07 e apresenta
o desempenho discente no teste diagnóstico no qual I é insuficiente, R é regular, B é
bom e O é ótimo:

Tabela 08: Resultado pré-teste
Aluno Conceito Aluno

Conceito

Aluno

Conceito

A1

O

A8

R

A15

R

A2

R

A9

R

A16

R

A3

R

A10

R

A17

B
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A4

R

A11

R

A18

R

A5

R

A12

O

A19

R

A6

I

A13

B

A20

B

A7

B

A14

B

A21

R

A1: Aluno 1 participante da pesquisa e assim sucessivamente até A21
Fonte: A autora, 2013

Após a análise dos resultados observou-se que o aluno A6 apresentou
desempenho insuficiente com muitas dificuldades nos tópicos trabalhados, não
conseguiu interpretar as informações em gráficos e tabelas nem foi capaz de
construir o modelo matemático; 13 alunos (A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10, A11, A15,
A16, A18, A19, A21) apresentaram desempenho regular com dificuldades na
interpretação de dados e na montagem do modelo matemático adequado para
solucionar o problema; 5 alunos (A7, A13, A14, A17, A20) apresentaram bom
desempenho com algumas dificuldades relacionadas à construção do modelo e à
interpretação de resultados; e os alunos A1 e A12 apresentaram ótimo desempenho
por responderem corretamente todos os problemas.
No geral, mais da metade da turma teve baixo rendimento devido a ausência
de competências relacionadas ao Bloco de Tratamento da Informação e operações
básicas da matemática. Muitos alunos confundiram as informações dos gráficos,
além disso, o modelo matemático não foi montado adequadamente, acredita-se que
isso se deve ao fato de não dominarem as quatro operações básicas da matemática
(adição, subtração, multiplicação e divisão).
A ação da ASPTI em que os alunos apresentaram melhor resultado foi a de
interpretação de tabelas. A ação de resolução do problema foi cumprida de maneira
satisfatória por 28,57% da turma e com dificuldades pelos demais alunos (71,43%).
Os piores resultados foram em interpretação de gráficos, construção do modelo e
interpretação de resultados.
O pré-teste confirmou a dificuldade na interpretação de figuras gráficas,
defasagens nas quatro operações básicas e o pouco domínio de conceitos e termos
matemáticos.
Além das situações-problema, no pré-teste os alunos responderam a duas
questões abertas: a primeira em relação ao bloco de Tratamento da Informação e a
segunda em relação à Resolução de Problemas como metodologia de ensino,
conforme a tabela 09:
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Tabela 09: Questões fechadas do pré-teste
Você estudou tabelas e gráficos

Você já resolveu problemas nas séries

anteriormente?

anteriores?

Sim

Não

Nunca

Algumas vezes

Frequentemente

16

5

3

11

7

Fonte: A autora, 2013

De acordo com a tabela mais da metade da turma (66,7%) respondeu que
resolveu problemas algumas vezes ou nunca resolveu problemas, nesse sentido,
entende-se que a RP foi pouco trabalhada com esses alunos em séries anteriores.
Este resultado vai ao encontro do que diz os PCN’s (1998, p.37):

Tradicionalmente, a prática mais freqüente no ensino de Matemática tem
sido aquela em que o professor apresenta o conteúdo oralmente, partindo
de definições, exemplos, demonstração de propriedades, seguidos de
exercícios de aprendizagem, fixação e aplicação, e pressupõe que o aluno
aprenda pela reprodução.

Nesse modelo de ensino, a Resolução de Problemas não possibilita a
capacidade de gerenciar informações já que as aulas de matemática se resumem
em fazer cálculos com os números do enunciado da questão, priorizando exercícios
repetitivos.
A entrevista realizada com uma professora de matemática da escola afirmou
que os alunos fazem confusões na interpretação de dados devido à falta de atenção
nas informações expostas, apresentam muitas dificuldades por questões de leitura,
compreensão e entendimento da linguagem matemática e, além disso, não dominam
as quatro operações básicas da matemática. Quanto à Resolução de Problemas a
professora afirmou que os alunos não gostam por classificarem como difícil e em
virtude disso tal metodologia é pouco trabalhada em suas atividades docentes.
Tanto o teste diagnóstico quanto a entrevista confirmaram uma defasagem no
ensino de matemática no Bloco de Tratamento da Informação e na Resolução de
Problemas. Devido a esses resultados, elaborou-se um planejamento didático
baseado na ASPTI com objetivo de sanar as dificuldades discentes apontadas em
tais instrumentos.
Nessa perspectiva, Majmutov (1983) esclarece que o grau de eficiência da
aprendizagem, bem como o desenvolvimento das capacidades cognitivas discentes,
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dependem do caráter de ensinamento, da didática de ensino adotada que implique
não somente na acumulação de conhecimentos e na formação de conceitos, mas
contribua para o desenvolvimento intelectual do aluno.
Segundo Majmutov (1983) para que o aluno desenvolva eficazmente suas
capacidades o ensino deve estar baseado na atividade cognitiva e não no
pensamento reprodutivo. Neste sentido, ao adotar a Resolução de Problemas como
metodologia de ensino, e mais especificamente a ASPTI como estratégia didática,
visou-se desenvolver no aluno a capacidade de realizar análises, de elaborar
hipóteses, de criar modelos para a Resolução de Problemas, de interpretar os
resultados encontrados, ou seja, de construir conhecimentos e desenvolver-se
cognitivamente. Por isso, o planejamento didático foi baseado na Teoria de
Formação por Etapas das Ações Mentais.

3.2 TRATAMENTO DIDÁTICO

Levando em consideração as informações obtidas na entrevista feita a uma
professora da escola e o baixo desempenho discente no teste diagnóstico, visto que
os alunos apresentaram muitas dificuldades nas questões trabalhadas, confundindo
informações nas representações gráficas e não mostrando domínio nas quatro
operações básicas da matemática, foi elaborada a sequência didática que
contemplou como estratégia a Atividade de Situações Problema no Tratamento da
Informação e foi dividida em etapas em concordância com a Teoria de Galperin. A
sequência didática contemplou os blocos matemáticos de números e operações,
grandezas e medidas e Tratamento da Informação visando a desfragmentação
curricular e foi dividida em dois tópicos que podem ser acompanhados na sequência.

3.2.1 Atividade de Situações Problema no Tratamento da Informação - Primeira
Fase

Inicialmente foi apresentada aos alunos, de maneira contextualizada, a
utilização de gráficos e tabelas no dia-a-dia, nos murais da escola, nos resultados de
jogos, em notícias divulgadas pela mídia, etc, objetivando despertar o interesse e a
motivação discente. Esta exposição permitiu aos alunos a percepção da quantidade

74

de informações que pode ser apresentada em gráficos e tabelas e a presença do
Tratamento da Informação em diversos lugares e meios comunicativos.
Em seguida, organizou-se a Base Orientadora da Ação (BOA) levando em
consideração os objetivos de desenvolver nos alunos a capacidade de ler e
interpretar as informações do problema e compreender os dados expostos nos
gráficos e tabelas. Em virtude disso, os alunos receberam orientações13 baseadas
na ASPTI em que foram orientados a ler o problema, extrair os elementos
desconhecidos para estudá-los e compreendê-los como, por exemplo, uma palavra
ou frase da qual não se conhece o significado, e determinar os objetivos do
problema.
A seguinte atividade foi trabalhada em sala de aula durante a etapa de
orientações:

Ex 01: Carla realizou uma pesquisa com 56 colegas de escola, na qual
perguntou o seguinte: O que você mais gosta de fazer nas horas vagas?
Ela apresentou como resultado a tabela abaixo:

Lazer preferido
Internet
Cinema
TV
Esportes
Jogos

Votos
6
5
10
20
15

a) Qual foi o lazer mais votado? E o menos votado?
b) Quantos votos os jogos tiveram a mais que a internet?
c) Qual lazer teve metade da votação dos esportes?
d) Que lazer teve o dobro de votação do cinema?
e) Que lazer teve um terço da votação dos jogos?
f) Construa um gráfico com as informações da tabela.
Quadro 04: Atividade

14

trabalhada na BOA da 1ª fase

Nessa questão, os alunos foram orientados a interpretar o problema
analisando as informações contidas na tabela, foram indagados sobre o que
significam as expressões mais votado e menos votado, e qual o significado das

13

A orientação tem como significados a antecipação e a direção, por isso deve sempre anteceder a
execução, de outra maneira não teria sentido, a orientação deve conduzir à ação (GALPERIN, 1982,
p.54).
14
Adaptada do livro: DANTE, Luiz Roberto. Tudo é matemática. – 3. ed. – São Paulo: Ática, 2009.
(Atividade 56, p. 34).
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palavras metade, dobro, terço. Em seguida, foram orientados na construção do
modelo e solução do problema, ou seja, descobrir quais são as incógnitas. Nesta
fase da ASPTI foram feitas as seguintes perguntas: quais operações matemáticas
são necessárias para resolver a questão? Por quê? E em qual sequência?
Ao final, as orientações estavam relacionadas à interpretação dos resultados
e em responder os objetivos do problema, isto porque “a atividade orientadora é
mais ampla que a simples inspeção e não se limita às funções intelectuais, mas
abarca toda uma escala, desde a percepção até o pensamento” (GALPERIN, 1982,
p. 55).
As ações da ASPTI ajudaram bastante nesta etapa de orientações, pois se
antes os alunos não sabiam de que forma começar a resolver problemas agora eles
tinham uma sequência pela qual se guiarem.
Durante a etapa de orientações percebeu-se que os estudantes tinham muitas
dificuldades no que diz respeito à linguagem matemática, pois confundiram o
significado das operações e, diziam que estavam somando quando na verdade a
operação que estavam realizando era de multiplicação.
Em virtude das dificuldades discentes relacionadas aos termos e operações
matemáticas, a Base Orientadora da Ação, trabalhada nesta fase do planejamento,
foi a do tipo A, ou seja, concreta, completa e preparada, pois os alunos não tinham
maturidade suficiente para desenvolver as atividades de maneira independente.
Nesse sentido as orientações estavam voltadas à assimilação de tarefas
particulares. De acordo com Talízina (1988 citada por DUARTE, 2012, p.41), nesse
tipo de BOA os alunos recebem informações básicas para a realização das ações
proporcionando aquisição de habilidades que dão condições para que possam
adquirir maior independência na solução dos problemas propostos.
Após a etapa de orientações (BOA) que teve duração de 3 horas, iniciou-se a
etapa de formação da ação em forma material ou materializada levando em
consideração o que diz Galperin (1982, p.87): “o sujeito é sempre sujeito de ação,
não de qualquer ação, mas daquela dirigida a um objetivo”.
Na etapa materializada os alunos trabalharam a partir das orientações dadas
em sala buscando resposta aos problemas propostos. Esta etapa durou 4 horas e
teve como objetivo analisar a capacidade discente em resolver problemas-tipos, ou
seja, problemas semelhantes aos trabalhados anteriormente e apresentou os
seguintes resultados:
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Tabela 10: Resultado materializada1
Aluno Conceito Aluno Conceito
A1
O
A8
R
A2
R
A9
R
A3
R
A10
R
A4
R
A11
R
A5
R
A12
O
A6
I
A13
B
A7
B
A14
B
Fonte: A autora, 2013

O

aluno

A6

continuou

apresentando

Aluno
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21

muitas

Conceito
R
R
B
R
R
B
R

dificuldades,

confundiu

informações na interpretação de gráficos e tabelas e não foi capaz de construir o
modelo matemático adequado para solucionar o problema sendo classificado com
rendimento insuficiente; os alunos A2, A3, A4, A5, A8, A9, A10, A11, A15, A16, A18,
A19 e A21 continuaram apresentando desempenho regular com muitas dificuldades
tanto na interpretação de dados quanto na montagem do modelo matemático; os
alunos A7, A13, A14, A17 e A20 apresentaram as mesmas dificuldades na
interpretação de resultados e permaneceram com bom rendimento e os alunos A1 e
A12

responderam

corretamente

todos

os

problemas

apresentando

ótimo

desempenho.
Observe no gráfico 01 a comparação entre o teste diagnóstico e a etapa

Quantidade de alunos

materializada1:

Gráfico 01: Comparação dos resultados do teste diagnóstico e da etapa materializada1
Fonte: A autora, 2014
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Ao comparar os resultados da avaliação materializada com os resultados do
teste diagnóstico observou-se que não houve melhora no rendimento discente visto
que os alunos continuaram estagnados apresentando as mesmas dificuldades.
Ao analisar a planilha de observação percebeu-se que 50% da turma não
estava motivada. Os alunos não mostravam interesse pelas orientações, não
estavam empenhados nas atividades e dispersavam-se com freqüência, fator que
pode ter contribuído para o resultado, pois segundo Gazzaniga (2005, p.285), “os
estados motivacionais ativam, dirigem e sustentam comportamentos que ajudam a
satisfazer necessidades ou atingir objetivos”.
A ausência de motivação discente foi percebida pela indisposição em resolver
os problemas propostos e a falta de esforço durante as atividades já que os alunos
não se manifestavam, mesmo apresentando dificuldades. A desmotivação também
foi percebida em outras duas situações: nas tarefas enviadas para casa, pois muitas
não foram respondidas e nas aulas de reforço, visto que os alunos faltavam
bastante, principalmente os que tinham maiores dificuldades.
De acordo com Talízina (2013) a atividade do homem é poli-motivacional e se
dá através de vários motivos, pois por trás de qualquer objetivo se encontra um
motivo. Dessa forma, a motivação é o que impulsiona o sujeito à ação e o fato de os
alunos não estarem motivados evidenciou o não desenvolvimento da atividade de
forma satisfatória.
Segundo Bassan (2012), para que o estudante se desenvolva, ele precisa
estar em atividade, ou seja, estar inteiramente envolvido nas ações dela
decorrentes,

caso

isso

não

ocorra

a

aprendizagem

com

significados

é

comprometida.
Mediante o resultado encontrado foi necessário utilizar a retroalimentação 15
levando em conta a motivação discente. Para que os alunos percebessem a
importância do conteúdo foram trabalhadas questões que envolviam situações
cotidianas, como a quantidade de meninos e meninas da turma, os esportes
favoritos, as atividades que desenvolviam cotidianamente e a quantidade de
informações expostas em gráficos e tabelas em jornais, revistas e na própria escola.
Nesse processo novas orientações foram dadas num período de 2 horas.
15

Retorno que visa corrigir falhas anteriores por meio de novas orientações, espécie de reforço. A
retroalimentação é sempre necessária quando o aluno não alcança os objetivos da etapa e
consequentemente não está preparado (não possui os conhecimentos necessários) para seguir
adiante.
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Durante a retroalimentação foi detectado que os alunos não tinham entendido
algumas orientações fazendo confusões entre o que é um gráfico e o que é uma
tabela, e entre os termos matemáticos diferença, dobro e metade, terço e triplo,
alguns chegaram a dizer que não lembravam de ter estudado tais assuntos nas
séries anteriores. As operações básicas também foram trabalhadas, questões
simples como o posicionamento dos números durante a montagem do modelo foram
corrigidas, assim como os empréstimos que um número do minuendo faz ao outro
da sua esquerda sempre que o número do subtraendo é maior (muitos alunos
quando se deparavam com essa situação colocavam zero no resultado ou faziam a
operação inversa subtraindo o minuendo do subtraendo).
Também foram corrigidos alguns erros na realização de multiplicações, como
por exemplo, a necessidade de pular uma casa sempre que mudar o algarismo do
multiplicador e, o número que sobe sobre o multiplicando é somado e não
multiplicado por ele.
Concluída a retroalimentação foi aplicada uma nova avaliação escrita que
recebeu o nome de Materializada2 apresentando os resultados de acordo com a
tabela 11:

Tabela 11: Resultado após retroalimentação, materializada 2
Aluno Conceito Aluno Conceito Aluno Conceito
A1

O

A8

R

A15

B

A2

B

A9

B

A16

R

A3
A4

R
B

A10
A11

R
B

A17
A18

B
R

A5

R

A12

O

A19

B

A6

R

A13

B

A20

B

A7

B

A14

B

A21

B

Fonte: A autora, 2014

A partir dos resultados observou-se uma melhora no rendimento discente já
que nenhum aluno apresentou rendimento insuficiente. Sete alunos apresentaram
desempenho regular com dificuldades relacionadas a interpretação de dados e
montagem do modelo, 12 alunos apresentaram bom desempenho com poucas
dificuldades relacionadas a interpretação de dados, construção do modelo e
interpretação de resultados, e 2 alunos continuaram respondendo corretamente
todos os problemas propostos.
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Segue o gráfico de comparação entre o ponto de partida e o desenvolvimento

Quantidade de alunos

discente após a retroalimentação, etapa materializada 2:

Gráfico 02: Comparação dos resultados do teste diagnóstico e da retroalimentação
Fonte: A autora, 2014

Analisando o gráfico percebeu-se um progresso no desenvolvimento discente,
não só de forma quantitativa, mas qualitativa, pois o aluno A6 que vinha
apresentando muitas dificuldades e rendimento insuficiente conseguiu interpretar
dados em gráficos e tabelas apresentado desempenho regular.
Houve melhora também entre os alunos que vinham apresentando
rendimento regular (com dificuldades na montagem do modelo), pois estes
começaram a desenvolver habilidades e competências relacionadas às quatro
operações e construção do modelo matemático. Tanto no teste diagnóstico como na
materializada1,

13

alunos

apresentaram

rendimento

regular

e

após

a

retroalimentação, na etapa materializada2, este número diminuiu para 07 alunos
(contando com o A6 que melhorou o rendimento, A3, A5, A8, A10, A16, A18), isso
significa que 07 alunos (A2, A4, A9, A11, A15, A19 e A21) melhoraram seu
rendimento para bom.
Até a materializada1 cinco alunos vinham apresentando bom rendimento,
após a materializada2 esse número aumentou para 12.
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Os alunos A7, A13, A14, A17 e A20 apresentaram poucas dificuldades nas
ações trabalhadas e permaneceram com bom rendimento em ambas as etapas.
Os alunos A1 e A12 continuaram sem apresentar dificuldades durante o
tratamento didático e mantiveram um ótimo rendimento.
O desenvolvimento discente em cada uma das ações da ASPTI e nas etapas
de Galperin pode ser melhor visualizado por meio do gráfico 03 que foi montado da
seguinte maneira: primeiro somou-se os pontos de todos os alunos em cada uma
das ações da ASPTI, depois o valor obtido foi dividido por 84, que era a maior
pontuação possível da turma, e posteriormente, transformado em porcentagem.
Observe:

Gráfico 03: Desenvolvimento discente no testes diagnóstico, na materializa1 e na materializada2

Após as novas orientações (retroalimentação) na etapa materializada2,
observou-se uma melhora no desempenho da turma, principalmente na ação de
resolução do problema, pois a porcentagem alcançada pelos alunos foi bem
expressiva em relação às demais. As outras ações também apresentaram melhora
no desenvolvimento discente. Porém, a 5ª ação (interpretação de resultados) foi a
que teve o menor crescimento. A comparação destes resultados permitiu a
visualização da melhora no desempenho da turma. Tal situação mostra a
importância de acompanhar o discente, pois foi por meio do acompanhamento que
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se perceberam as dificuldades e buscou-se solucioná-las, como por exemplo, o
resgate à motivação, fator importante no processo de ensino e aprendizagem, e
acordo com Dantas (2012, p.5) a motivação prepara o aluno para que ele se
disponha a adquirir o novo conhecimento, permitindo que ele perceba a necessidade
de estudar determinado conteúdo.
Após a etapa materializada iniciou-se a etapa de verbalização na qual se
buscou a ação verbal e/ou escrita do aluno, em que o mesmo deveria explicar o que
fez, como fez (como resolveu o problema) e argumentar sobre o resultado
encontrado. Esta etapa da pesquisa teve duração de 3 horas e apresentou os
resultados que seguem:

Tabela 12: Resultados da etapa de verbalização
Conceito

Total

%

1-Verbalizou explicando as resoluções sem apresentar
dificuldades

9

42,86%

2-Verbalizou, mas apresentou dificuldades na montagem
do modelo matemático

7

33,33%

3-Verbalizou,
mas
apresentou
dificuldades
conhecimento matemático (4 operações)

5

23,81%

no

Fonte: A autora, 2014

Os alunos verbalizaram (alguns de forma escrita, mas a maioria de forma
oral) e apresentaram o caminho percorrido na resolução do problema, 09 deles (A1,
A3, A9, A11, A12, A14, A15, A17, A19) apresentaram ótimo desempenho resolvendo
e explicando o problema corretamente, 07 discentes (A2, A4, A7, A10, A13, A20,
A21)

se

confundiram

na

montagem

do

modelo

matemático

utilizando-o

inadequadamente, e 05 (A5, A6, A8, A16, A18) mesmo verbalizando, apresentaram
muitas dificuldades na resolução do problema devido ao pouco domínio das
operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão.
Após o estágio de verbalização o objetivo era iniciar a etapa subseqüente de
generalização com o propósito de analisar se os alunos desenvolveram a habilidade
de transferir os conhecimentos adquiridos para outras situações. Porém, no dia 17
de Junho de 2013, um acontecimento de violência abalou professores, alunos e toda
a comunidade escolar. Um aluno portando uma arma branca invadiu a sala da
direção e trancou-se lá com a gestora e duas coordenadoras pedagógicas às quais
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proferiu ameaças, inclusive de morte. Segundo relatos o menor estava drogado e
bastante agitado. Esse momento de terror acabou quando o orientador educacional
conseguiu imobilizar o adolescente, desarmá-lo e encaminhá-lo á delegacia.
As semanas seguintes ao acontecimento foram difíceis, isto porque na escola
estão matriculados integrantes de diferentes galeras e alguns marginais,
aproveitando-se do sentimento de insegurança da comunidade ameaçavam invadir a
escola para “pegar” integrantes de grupos rivais aos seus. Com freqüência lançavam
bombas caseiras e pedras no telhado e na quadra poliesportiva onde estavam sendo
praticadas as aulas de educação física.
Nesse período muitos alunos já não compareciam às aulas, então chegamos
ao recesso escolar (de 06/07 à 21/07) e a pesquisa parou durante 15 dias.
Ao regressar das férias e acreditando que o clima tenso já tinha passado o
objetivo era dar início à etapa de generalização. Mas um boato de que a escola seria
invadida resgatou a sensação de insegurança, os alunos começaram a ligar para
seus pais, e em pouco tempo a escola estava cheia de policiais e pais aflitos. Em
decorrência da situação a escola adotou o preenchimento de um protocolo de
entradas e saídas de pessoas como meio de segurança e controle de fluxo. O clima
estava tão tenso que qualquer barulho deixava todos em situação de alerta. Os pais
estavam assustados e temiam pela integridade física e psicológica de seus filhos,
em virtude disto muitos alunos foram transferidos e outros não foram à escola nas
duas semanas seguintes.
A situação foi se normalizando, mas devido aos acontecidos foi necessário
recorrer às espirais cíclicas por meio de um replanejamento, que de acordo com
Ghedin e Franco (2011, p. 224) se encaixa à pesquisa-ação, já que sua metodologia
deve permitir ajustes e caminhar de acordo com os acontecimentos envolvidos no
processo. Dessa forma, devido ao abalo emocional dos alunos, professores e da
comunidade escolar foi decidido não trabalhar a etapa de generalização nesta 1ª
fase do planejamento didático, visto que a motivação discente foi comprometida.
Além disso, os alunos dificilmente conseguiriam concentrar-se na Resolução de
Problemas

ou

na

interpretação

de

dados

em

gráficos

e

tabelas

pois,

frequentemente, as atenções voltavam-se para qualquer barulho, fosse na sala de
aula, fosse fora do ambiente escolar.
O replanejamento da pesquisa permitiu uma reanálise nos dados obtidos
durante as etapas anteriores em que observou-se que na etapa de formação da
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ação verbal externa, apesar de todos os alunos terem verbalizado, mais da metade
da turma (57,14%), apresentou algumas dificuldades relacionadas à montagem do
modelo ou ao conhecimento matemático. Essa situação chamou a atenção porque
na etapa anterior (formação da ação em forma material ou materializada) os alunos
apresentaram rendimento satisfatório nestas ações, principalmente na solução do
modelo que teve o melhor resultado desde o início da pesquisa. Por isso, acredita-se
que o fato de a avaliação na etapa verbalizada ter sido realizada por meio de uma
exposição ao docente, constando da explicação dos procedimentos utilizados na
resolução de determinado problema, e que os alunos não estavam habituados à
argumentação como forma de avaliação, pois só o fato de “ter que explicar para o
professor” deixava alguns alunos nervosos (uns falavam muito baixo e quando
solicitava que repetissem acabavam gaguejando e utilizando a linguagem
matemática de maneira inadequada), pode ter contribuído para esse resultado.
Em relação aos estágios, Galperin explica que um é sempre superior ao
anterior e exige maiores habilidades, por isso só se deve mudar para o estágio
seguinte se tiver certeza que os alunos cumpriram os objetivos essenciais daquele
em que se encontram. Tal situação reforça que a etapa de generalização, nesta fase
do planejamento, seria inviável, já que os alunos apresentaram dificuldades na etapa
de verbalização. Desta maneira, amplia-se para a fase seguinte, além de trabalhar
com o bloco de Unidades de Medida de tempo, a necessidade de um planejamento
voltado a sanar as dificuldades discentes apresentadas nas ações da ASPTI de
montagem do modelo, solução do problema e interpretação de resultados.

3.2.2 Atividade de Situações Problema no Tratamento da Informação em
Unidades de Medida de Tempo - Segunda Fase

De acordo com Moreira (2013, p.20) “a construção do conhecimento pelo
aprendiz não é um processo linear, facilmente identificável, pelo contrário, é
complexo, tortuoso, demorado, com avanços e retrocessos, continuidades e
rupturas”, e considerando que a 1ª fase sofreu muitas interferências, foi dado
continuidade á pesquisa de acordo como o replanejamento visando a melhor
aprendizagem discente, por isso iniciou-se a segunda fase com o conteúdo de
unidades de medida de tempo (Apêndice E). Esta sequência do planejamento
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caracteriza-se também como um processo de retroalimentação que visa sanar as
deficiências encontradas na fase anterior, como por exemplo, as dificuldades em
definir e diferenciar bimestre, trimestre, semestre, e em relação ás ações de
montagem do modelo, resolução do problema e capacidade de argumentação.
O conteúdo de Unidades de Medida de Tempo (UMT’s) foi escolhido tendo
como base os PCN’s de matemática (1998, p.69) que apontam entre os objetivos do
3º ciclo o desenvolvimento das competências métricas onde os alunos sejam
capazes de resolver problemas que envolvam diferentes grandezas e selecionem as
unidades de medidas e os instrumentos adequados e, no caso das unidades de
medida de tempo, que sejam capazes de utilizar relógios, cronômetros, calendários,
entre outros. Além disso, os PCN’s (1998) recomendam que as situações-problema
com UMT’s estejam relacionadas ao contexto do aluno para que percebam suas
aplicações práticas e consigam converter as unidades mais usuais.
Os PCN’s de matemática (1997) indicam entre os objetivos do 1º ciclo que os
alunos desenvolvam competências relacionadas à identificação e relação entre as
unidades de medida de tempo (dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano) e à
utilização de calendários e no 2º ciclo que desenvolvam habilidades na utilização de
medidas de tempo e conversões simples. Portanto, a Base Orientadora da Ação
levou em consideração tais habilidades e competências e teve como objetivo
melhorar o desempenho discente relacionado à leitura e interpretação de dados em
formatos gráficos, bem como ampliar conceitos matemáticos relacionados a hora,
minuto e segundo, sendo capaz de determinar quais unidades de medida de tempo
o problema utiliza.
O conteúdo teve início com a exposição da utilização de gráficos e tabelas em
diversas situações cotidianas que apresentavam unidades de medida de tempo,
como corridas da fórmula 1, partidas de vôlei e outros tipos de jogos, tempos de
deslocamentos, etc. Tal exposição objetivou despertar o interesse e a motivação
discente. Em seguida deu-se início à BOA que foi caracterizada do tipo B, ou seja,
completa, generalizada (orientações inicialmente essenciais e abrangentes do
conceito e, posteriormente particulares, específicas) e independente (os alunos
adquirem independência no desenvolvimento das operações e apropriação das
ações). De acordo com Duarte (2012, p. 42) essa BOA é considerada eficiente, visto
que os alunos cometem poucos erros e desenvolvem habilidades que ampliam a
transferência para outras situações.
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Assim como planejado anteriormente, as orientações da BOA foram
organizadas de acordo com as ações e operações da ASPTI, os alunos foram
orientados, inicialmente, a ler o problema, extrair os elementos desconhecidos para
buscar sua compreensão e determinar os objetivos do problema.
O quadro 03 é um dos exemplos das atividades que foram trabalhadas em
sala de aula durante a etapa de orientações:

Ex. 2) A tabela fornece a duração de cada set de uma partida de
vôlei.
Set

Duração

1º

80 min

2º

1h 03 min

3º

1h 25min

a) Qual foi o set mais duradouro?
b) Qual set durou menos tempo?
c) Quantos minutos durou o 2º set?
d) Quantos segundos durou o 1º set?
e) Qual a duração total do jogo?
Quadro 05: Atividade trabalhada na BOA em Unidades de Medida de Tempo

16

Aqui os alunos foram direcionados em relação à interpretação dos dados por
isso foram incentivados a descrever as informações e indagados sobre o significado
das seguintes expressões: gastou mais tempo e gastou menos tempo, rápido e
duradouro, e orientações sobre as relações entre hora, minuto e segundo.
Posteriormente, as orientações foram dadas quanto à construção do modelo
matemático e solução problema. Nessa etapa os alunos foram perguntados sobre a
necessidade de conversões nas unidades de medida de tempo, sobre as operações
matemáticas necessárias para converter as unidades e sobre a sequência adequada
das operações para encontrar a solução. Ao final, as orientações estavam
relacionadas à interpretação dos resultados e em responder aos objetivos do
problema. Esta etapa de orientações teve duração de 3 horas.

16

Questão adaptada do livro: BONJORNO, José Roberto. Matemática pode contar comigo. 4º ano.
– São Paulo: FTD, 2008. (Desafio, p.61).
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Nesta etapa de orientações os alunos exerceram maior participação do que
na BOA anterior, isto porque, nas séries anteriores, os alunos não trabalhavam com
freqüência a Resolução de Problemas e em decorrência disto não conheciam ações
e operações para resolver problemas. Desta forma, a BOA da fase I dedicou
bastante tempo para explicar os passos da ASPTI enquanto que a BOA da fase 2
não teve necessidade de se prender a tais explicações, já que os alunos tinham
adquirido conhecimento sobre a estratégia de Resolução de Problemas.
Na BOA B – 2ª fase - as atividades foram elaboradas conjuntamente. Os
alunos desenvolveram habilidades na elaboração de hipóteses e comunicação de
ideias, pois foram inseridos na problemática com questões contextualizadas, como
por exemplo: como faço para transformar horas em minutos? E minutos em horas?
Um minuto corresponde a quantos segundos? E uma hora? Além disso, trabalhouse a montagem de relógios na sala, onde cada aluno se dirigia ao quadro para
desenhar os ponteiros de determinada hora.
A utilização da planilha de observação foi muito importante nesta etapa, pois
permitiu analisar a participação dos estudantes e perceber aqueles que estavam
dispersos, direcionando a estes alunos questões que os faziam buscar respostas e
voltar à discussão da sala. Essa dinâmica diminui a dispersão discente e aumentou
a participação, os alunos estavam interessados pelos problemas e mostravam ânimo
e interesse nas aulas, por vezes foi necessário solicitar a alguns alunos que
deixassem os outros participar, porque eles começavam a falar e não paravam mais.
Após a BOA iniciou-se a etapa de formação da ação em forma material ou
materializada que teve duração de 4 horas, em que os alunos trabalharam a partir
das orientações dadas para resolver problemas-tipo.
A etapa materializada desta 2ª fase apresentou resultados de acordo com a
tabela 13:
Tabela 13: Resultados da materializada na 2ª fase
Aluno Conceito Aluno Conceito Aluno
A1
O
A8
R
A15
A2
B
A9
R
A16
A3
B
A10
R
A17
A4
B
A11
B
A18
A5
B
A12
O
A19
A6
R
A13
R
A20
A7
B
A14
B
A21
Fonte: A autora, 2014

Conceito
B
R
B
R
B
B
R
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Nesta etapa da pesquisa nenhum dos alunos mostrou dificuldades
relacionadas à interpretação de dados em gráficos e tabelas.
O aluno A6 que apresentou muitas dificuldades na etapa materializada da
fase anterior conseguiu responder aos problemas e passar do rendimento
insuficiente para o regular. Oito alunos apresentaram rendimento regular (A6, A8,
A9, A10, A13, A16, A18, A21) com dificuldades na construção do modelo e solução
do problema, em que se percebeu o pouco domínio em transformações de unidades
de medida de tempo. Onze alunos (A2, A3, A4, A5, A7, A11, A14, A15, A17, A19,
A20) apresentaram bom rendimento, pois resolveram os problemas corretamente na
maioria das vezes apresentando algumas dificuldades na montagem do modelo
matemático e na interpretação dos resultados.
Os alunos A1 e A12 continuaram apresentando ótimo rendimento por
responderem corretamente aos problemas propostos.
O gráfico que segue faz a comparação entre as etapas materializadas das

Quantidade de alunos

duas fases do planejamento:

Gráfico 04: Comparação entre a materializada2 da 1ª fase e a materializada da 2ª fase
Fonte: A autora, 2014

Por meio da planilha de observação foi possível constatar que durante a
etapa materializada da 2ª fase do planejamento os alunos estavam mais motivados
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que anteriormente e participavam ativamente das aulas. Tal situação gerou
mudanças no rendimento discente.
Ao comparar os resultados percebeu-se que os alunos A3 e A5 melhoraram o
desempenho passando de regular para bom, pois apresentaram nesta 2ª fase
poucas dificuldades na solução do problema e interpretação de resultados. Porém,
os alunos A9, A13 e A21 que alcançaram bom desempenho na fase anterior caíram
para regular nesta materializada, tal resultado deve-se às dificuldades na conversão
de unidades de medida de tempo que fez os alunos se confundirem na montagem
do modelo adequado para solucionar o problema. Não se pode, no entanto, afirmar
que houve retrocesso no desempenho desses discentes, pois o grau de dificuldade
desta fase do planejamento é maior que o da 1ª fase, já que foi acrescentado o
conteúdo de unidades de medida e tempo. O que se pode apontar é que tais alunos
não superaram totalmente algumas das dificuldades quanto a conversões e
construção do modelo.
Os demais alunos permaneceram com o mesmo desempenho da fase
anterior do planejamento o que indica progresso, pois conforme já foi dito, o grau de
dificuldade de uma fase para outra aumentou, exigindo dos alunos maiores
habilidades e competências para resolver os problemas no bloco de Tratamento da
Informação.
Como sequência do planejamento didático iniciou-se a etapa de verbalização
que, conforme o planejamento, constou da explicação de determinada situação
problema e teve duração de 3 horas apresentando os seguintes resultados:

Tabela 14: Resultados da verbalização em Unidades de Medida de Tempo
Conceito

Total

%

1-Verbalizou explicando as resoluções sem apresentar
dificuldades

11

52,38%

2-Verbalizou, mas apresentou dificuldades na montagem
do modelo matemático

5

23,81%

3-Verbalizou,
mas
apresentou
dificuldades
conhecimento matemático (4 operações)

5

23,81%

Fonte: A autora, 2014

no
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Aqui, observou-se um progresso no desempenho da turma, um salto
qualitativo, já que a maioria dos alunos (A1, A3, A9, A11, A12, A13, A14, A15, A17,
A19, A20) verbalizou adequadamente, sem dificuldades, explanando e apresentando
as ações e operações utilizadas no decorrer da resolução do problema. Mesmo
alguns alunos (A2, A4, A5, A7, A21) apresentando dificuldades na montagem do
modelo e resolução do problema, e outros com algumas dificuldades relacionadas
ao conhecimento matemático (A6, A8, A10, A16, A18), observou-se que a turma
apresentou melhor desempenho que na etapa de verbalização da fase anterior, visto
que os argumentos foram explicados com maior clareza. Os alunos que não
conseguiram explicar verbalmente o fizeram de maneira escrita.
O gráfico 05 faz a comparação entre a etapa verbalizada de ambas as fases

Quantidade de alunos

da pesquisa:

Gráfico 05: Comparação verbalizada 1ª e 2ª fases
Fonte: A autora, 2014

Na etapa de verbalização da 2ª fase do planejamento destacam-se dois
alunos: A13 e A20, que, inicialmente, confundiram-se na utilização dos termos
matemáticos apresentando dificuldades na argumentação e comunicação de ideias,
e nesta fase superaram esses déficits expressando-se com maior clareza e assim
melhorando seu desempenho de bom para ótimo.
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Logo após a conclusão da verbalizada iniciou-se a etapa de generalização
que teve como objetivo analisar a capacidade de transferência, ou seja, se os alunos
conseguiram trabalhar em novo contexto. Esta etapa teve duração de três horas e
apresentou os resultados da sequência:

Tabela 15: Resultados da etapa generalizada
Aluno Conceito Aluno Conceito Aluno
A1
B
A8
R
A15
A2
B
A9
R
A16
A3
R
A10
R
A17
A4
R
A11
B
A18
A5
R
A12
B
A19
A6
R
A13
R
A20
A7
R
A14
B
A21
Fonte: A autora, 2014

Conceito
B
R
R
R
B
R
R

Observa-se que 14 alunos apresentaram rendimento regular devido ás
dificuldades em interpretar os dados em contextos diferentes dos trabalhados em
sala, essa dificuldade no entendimento do problema provocou confusões na
conversão de unidades de medida de tempo e na montagem do modelo. Tal
situação reforça que para começar a resolver um problema é necessário
primeiramente interpretá-lo e extrair informações necessárias para, posteriormente,
iniciar o processo de resolução. Nesse caso, como os alunos não sabiam ou não
entenderam claramente o que o problema pedia confundiram-se durante as
conversões e montagem do modelo.
Os outros 7 alunos apresentaram bom rendimento, tendo em vista que
conseguiram interpretar os dados das representações gráficas, porém apresentaram
algumas dificuldades na interpretação dos resultados, como por exemplo, montar o
modelo e resolver o problema adequadamente, mas utilizar a unidade de medida
errada para justificar o resultado. Desta maneira, na etapa de generalização dois
terços da turma tiveram desempenho regular e um terço apresentou bom
desempenho.

91

3.3 PÓS-TESTE

Como

dito

anteriormente,

o

objetivo

do

pós-teste

foi

verificar

o

desenvolvimento discente após a sequência didática, ou seja, verificar a contribuição
da Atividade de Situações Problema no Bloco de Tratamento da Informação para a
aprendizagem. Tal instrumento foi aplicado dois meses após o fim da 2ª fase e
apresentou os seguintes resultados:

Tabela 16: Resultados do pós-teste
Aluno Conceito Aluno Conceito

Aluno

Conceito

A1

O

A8

R

A15

B

A2

B

A9

O

A16

R

A3
A4

R
R

A10
A11

B
B

A17
A18

B
R

A5

B

A12

O

A19

O

A6

R

A13

B

A20

B

A7

B

A14

B

A21

B

Fonte: A autora, 2014

A

análise

desses

dados

permitiu

observar

um

crescimento

no

desenvolvimento discente já que, inicialmente, o aluno A6 apresentou rendimento
insuficiente não conseguindo resolver problemas por falta de conhecimentos
relacionados às operações de subtração, multiplicação e divisão, e dificuldades na
leitura e interpretação de dados e neste pós-teste teve rendimento regular, pois foi
capaz de interpretar as informações expostas e montar o modelo adequado em
algumas questões.
Alunos que mal resolveram os problemas do pré-teste por questões de
dificuldades na organização e coleta de informações em representações gráficas,
poucas habilidades na montagem do modelo e o pouco domínio das operações
básicas da matemática, ao final do processo, apresentaram melhora no
desempenho. Enquanto que no pré-teste 13 alunos apresentaram desempenho
regular, no pós-teste esse número caiu para 6 (A3, A4, A6, A8, A16, A18), isso
significa que houve melhora já que os alunos A2, A5, A10, A11, A15 e A21
passaram de regular para bom. Os alunos A7, A13, A14, A17 e A20 que obtiveram
bom rendimento no pré-teste continuaram da mesma forma no pós-teste, porém isso
não significa dizer que permaneceram estagnados, pois na 2ª fase do planejamento
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cada etapa teve maior grau de dificuldade já que foi acrescentado o conteúdo de
unidades de medida de tempo requerendo dos alunos maiores conhecimentos,
habilidades e competências, principalmente em conversões de unidades de medida
de tempo. Assim também aconteceu com os alunos A1 e A12 que apresentaram
ótimo rendimento em ambos os testes.
Destacam-se, neste pós-teste, os discentes A9 e A19 que, no início da
pesquisa, apresentaram rendimento regular com muitas dificuldades na montagem
do modelo e solução do problema e ao final do processo realizaram um salto em
relação às operações da ASPTI, pois apresentaram ótimo rendimento, ou seja,
resolveram os problemas do pós-teste corretamente, desde a interpretação dos
dados até a interpretação dos resultados.
O gráfico 06 faz a comparação entre o teste diagnóstico e o pós-teste e foi
montado a seguinte maneira: primeiro somou-se os pontos de todos os alunos em
cada uma das ações da ASPTI, depois o valor obtido foi dividido por 84, que era a
maior

pontuação

possível

da

turma,

e

posteriormente

Porcentagem

porcentagem. Observe o desenvolvimento da turma:

Gráfico 06: Comparação pré e pós-teste
Fonte: A autora, 2014

transformado

em
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A visualização do gráfico 06 já permite a percepção do crescimento discente
quanto ás ações da ASPTI e a análise dos resultados de desempenho confirmam
uma melhora em todas as ações da ASPTI, principalmente na interpretação de
tabelas, interpretação de gráficos e na construção do modelo.
Além das questões mistas contidas no pós-teste, também solicitou-se aos
alunos que escrevessem sobre a sequência didática que foi trabalhada em classe
para que expusessem suas opiniões sobre os conteúdos/blocos trabalhados, dessa
forma, a tabela seguinte, apresenta algumas das falas dos alunos:

Tabela 17: Transcrição das falas dos alunos
Aluno

Descrição sobre os conteúdos trabalhados na pesquisa

A1

Achei legal estudar esse conteúdo [...]

A2

Achei muito bom, assim fica melhor pra para responder as questões, olhando
e observando o gráfico e a tabela.

A5

Eu achei muito interessante, porque quando vamos estudar nunca
esquecemos.

A6

Achei legal estudar gráficos e tabelas, porque aprendi que não é chato
estudar matemática...

A9

Eu gostei porque foi o conteúdo mais divertido do bimestre.

A10

[...] eu aprendi muita coisa e, além disso, é bom estudar coisas novas.

A11

No começo eu achava um pouco chato, mas depois eu gostei [...]

A14

Eu gostei de estudar com gráficos e tabelas, aprendi mais [...] é muito legal
falar sobre o lazer das pessoas.

A15

Esse conteúdo é muito bom para o meu futuro [...]

A17

Eu gostei muito porque não sabia trabalhar com gráficos, eu nem sabia o que
era isso.

A21

Com gráficos e tabelas podemos aprender coisas que nunca pensamos em
estudar.

Fonte: A autora, 2014

Nessas transcrições podem ser observados diversos fatores, alguns alunos
demonstraram motivação ao falar dos conteúdos trabalhados, outros abordaram a
questão da contextualização e da importância/necessidade de aprendê-los porque
estão presentes em diversas situações do cotidiano. Outros ainda, mudaram a visão
que tinham da matemática, pois se antes ela era entendida como chata agora
começava a tornar-se interessante.
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Nas falas discentes retratadas na tabela 17 houve também aqueles que
indicaram não ter conhecimento, antes da pesquisa, sobre o bloco de Tratamento da
Informação e sobre a Resolução de Problemas, como é o caso dos alunos A10 e
A17. Essa situação responde às indagações feitas no delineamento metodológico
em relação às habilidades e competências discentes desenvolvidas nos ciclos
anteriores quanto a esses blocos matemáticos e reforça a necessidade de realizar
um planejamento de ensino apoiado em uma base científico-psicológica em que o
professor ao direcionar o processo esteja atento às necessidades e particularidades
discentes e motive o aluno na construção de conhecimentos significativos.
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CONCLUSÕES

Nessa pesquisa foi definido como objetivo geral estudar a aprendizagem dos
alunos de 6º ano na ASPTI a partir da Teoria de Formação por Etapas das Ações
Mentais. Para isso foram elaborados quatro objetivos específicos: diagnosticar o
ponto de partida do aluno quanto à Resolução de Problemas e Tratamento da
Informação. Objetivo que foi alcançado por meio da realização do pré-teste no qual
se perceberam as dificuldades discentes na interpretação de dados em gráficos e
tabelas e defasagens em conhecimentos básicos da matemática como as quatro
operações. O segundo objetivo específico contemplou a construção da ASPTI
enquanto estratégia didática, em que se apresentou uma dinâmica de ações e
operações para direcionar a atividade de ensino. O terceiro objetivo direcionou-se à
construção da Base Orientadora da Ação para trabalhar a ASPTI em cada
conteúdo/bloco matemático e foi realizado em cada fase da pesquisa. O último
objetivo enfatizou a avaliação do desenvolvimento na estratégia didática elaborada.
Todos os objetivos específicos foram realizados e confirmaram que a ASPTI
despertou o interesse e envolveu os discentes nas atividades propostas.
Avalia-se, portanto, que embora tenha sido adaptada para o bloco de
Tratamento da Informação a ASPTI apresenta flexibilidade de adequação, podendo
ser trabalhada em qualquer conteúdo do currículo de Matemática. Enfatiza-se, no
entanto, a importância de considerar a pré-disposição discente e a motivação.
As dificuldades discentes apresentadas no pré-teste evidenciaram a
necessidade da realização de aulas de reforço, que foram ministradas em horário
alternativo. Observou-se, porém, que os alunos com maiores dificuldades eram os
que menos freqüentavam as aulas de reforço, situação que parece ter refletido para
o pouco avanço desses discentes nas ações e operações da ASPTI.
Reconhecemos que alguns sujeitos apresentaram um rendimento aquém do
pretendido, no entanto, após todo o planejamento didático, foi possível concluir que
os alunos conseguiram entender as orientações, o que lhes permitiu executar a
atividade de maneira padrão e desenvolver a habilidade de explicar o processo.
Esses fatores mostraram progresso no desenvolvimento discente, por isso infere-se
que a aprendizagem no bloco de Tratamento da Informação em relação ao nível de
partida melhorou.
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De maneira geral, ao comparar os resultados do teste diagnóstico com as
duas fases do planejamento e com o pós-teste observou-se que o objetivo de
melhorar a aprendizagem discente no bloco de Tratamento da Informação foi
alcançado, visto que os alunos desenvolveram habilidades e competências na
interpretação de dados em gráficos e tabelas bem como na Resolução de
Problemas, além de desenvolver habilidades na comunicação de argumentos e
defesa de ideias.
No que diz respeito às ações da ASPTI, os alunos apresentaram rendimento
satisfatório na interpretação de tabelas, interpretação de gráficos e solução do
problema. As ações de construção do modelo e interpretação de resultados foram as
que tiveram maiores dificuldades. As dificuldades podem ser justificadas pelas
poucas habilidades desenvolvidas em séries anteriores, visto que os alunos
afirmaram nas questões abertas do pré-teste que não trabalhavam com frequência a
RP. Desta forma, acredita-se que o ensino tradicional da matemática, que prioriza a
aplicação de exercícios, acaba dificultando o desenvolvimento de habilidades na
construção de modelos, já que estes já vêm prontos, e na interpretação de
resultados, visto que nos exercícios é suficiente que se encontrem as respostas sem
necessidade de interpretá-las. Porém, mesmo os alunos tendo apresentado
dificuldades na interpretação de resultados percebeu-se uma melhora nesta 5ª ação,
visto que desenvolveram habilidades relacionadas à argumentação. Na 1ª fase os
alunos não apresentaram argumentos de maneira convincente enquanto que na 2ª
fase verbalizaram e expuseram hipóteses com maior clareza.
A BOA B, trabalhada na 2ª fase do planejamento, proporcionou maior
participação dos discentes, isto porque os alunos foram inseridos na problemática e
mostraram-se motivados no desenvolvimento das atividades. Tal situação foi
percebida por meio da planilha de observação que avaliou o comportamento
discente comparando-o com a BOA da 1ª fase.
Entre as etapas de Galperin trabalhadas na pesquisa as melhores vencidas,
ou seja, aquelas em que os alunos apresentaram melhor rendimento foram a BOA,
visto que os alunos entenderam as orientações e participaram das aulas
respondendo aos questionamentos e contribuindo com hipóteses, a materializada
em que desenvolveram a atividade de maneira satisfatória e a verbalizada por
explanarem de forma escrita e/ou falada suas hipóteses, argumentos e ideias.
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A etapa de generalização foi a que apresentou menos êxito devido à
dificuldade de transferência para contextos diferenciados. Além disso, observou-se,
durante análise dos dados da 2ª fase da pesquisa, que os alunos que apresentaram
dificuldades na montagem do modelo durante a etapa de verbalização, também
apresentaram essas mesmas dificuldades na etapa de generalização e tiveram
rendimento regular. Diante de tal situação é possível que, mesmo sabendo resolver
problemas, o aluno que apresenta dificuldades na construção do modelo
possivelmente não conseguirá generalizar, pois se não for capaz de montar o
modelo numa situação dada, dificilmente irá montá-lo em outro contexto. Diante do
exposto, há indícios que dificuldades na construção do modelo implicam dificuldades
na generalização.
Segundo Vergnaud (2012), as competências e concepções dos alunos
desenvolvem-se ao longo do tempo, através de experiências com um grande
número de situações. E, de acordo com Moreira (2013, p.22), não se pode esperar
que o aluno domine um campo conceitual em alguns dias ou meses, pois para que o
conhecimento passe do implícito para o explícito é necessária uma evolução
contínua e progressiva, o que pode ocorrer após muitos anos. Tal afirmativa
encaixa-se á etapa de generalização, visto que é necessário dominar o conceito
para aplicá-lo a diferentes situações, ou seja, para ser capaz de transferência, desta
forma, a generalização também requer tempo. Acredita-se que esta pesquisa deu o
passo inicial no desenvolvimento da capacidade de generalização.
Após todo o processo é possível responder que a Base Orientadora da Ação,
elaborada dentro da realidade escolar e observando as necessidades e
particularidades discentes, direcionou o trabalho docente e favoreceu a elaboração
de um planejamento voltado a sanar as dificuldades discentes apresentadas no teste
diagnóstico. Por meio da BOA foram definidos os objetivos de ensino e estes
viabilizaram o desenvolvimento discente.
Infere-se que a ASPTI, enquanto atividade de ensino, adéqua-se à Educação
Matemática, pois melhorou a aprendizagem dos alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental da Escola Estadual Professora Conceição da Costa e Silva no bloco
de Tratamento da Informação, visto que desenvolveram habilidades e competências
relacionadas à interpretação de dados em gráficos e tabelas e argumentação de
ideias conforme resultados do pós-teste.
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Desta forma, respondendo ao problema da pesquisa, conclui-se que a ASPTI
elaborada a partir da Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais melhorou a
aprendizagem discente no bloco de Tratamento da Informação.
Em suma, expõe-se a estrutura dessa dissertação através do “V”
epistemológico de Gowin baseado na adaptação de Moreira (2011, p. 217). Nesse
sentido, apresentam-se os elementos teóricos e metodológicos, e as asserções de
valor e conhecimento que apontam os resultados da pesquisa:

Figura 06: Diagrama V completo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais volta-se para uma
aprendizagem gradativa, em que o aluno possa desenvolver-se progressivamente
participando ativamente do processo educativo em que para isto deve estar
motivado e sentir a necessidade de estudar/aprender.
Tanto a necessidade como a motivação, foram criadas nesta pesquisa a partir
da contextualização, que permitiu aos alunos a percepção da importância do bloco
de Tratamento da Informação para o convívio em sociedade e para o exercício da
cidadania. Além de contextualizar o conteúdo, buscou-se criar um ambiente em que
o aluno sentisse liberdade para expressar-se e argumentar ideias e opiniões, por
isso foram indagados e estimulados no desenvolvimento de hipóteses. Foi por meio
da contextualização e motivação que se percebeu a maior participação discente na
resolução dos problemas.
Mas, falando em contextualização é necessário destacar que esta pesquisa
teve três fatores imprevistos que exerceram influência em seu andamento:
 A necessidade de refazer a etapa materializada na 1ª fase, devido ás
dificuldades discentes sendo necessário recorrer à retroalimentação;
 O acontecimento de violência que deixou a comunidade escolar em estado de
alerta provocando a transferência de alunos, visto que a pesquisa iniciou com 28
discentes e terminou com 21. Essa situação reforça que pesquisar na escola
não é a mesma coisa que pesquisar em um ambiente fechado como, por
exemplo, um laboratório. Além disso, a pesquisa escolar nem sempre acontece
como planejada, pois esse ambiente tem propensão a diversas situações,
requerendo superar conceitos de linearidade e controle.
 O replanejamento, decorrente da situação anterior e das dificuldades discentes
apresentadas na etapa de verbalização na 1ª fase, onde foi necessário reavaliar
as etapas trabalhadas e redirecionar a 2ª fase do planejamento didático. O
redirecionamento visou superar as dificuldades discentes apresentadas nas
ações de construção do modelo, solução do problema e interpretação e
argumentação de resultados.
A postura adotada diante dos três fatores apresentados foi em função do que
a teoria expõe, pois o planejamento não deve ser entendido como algo definitivo,
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mas passível de mudanças e não se pode passar por cima dos obstáculos, mas
buscar resolvê-los.
Quanto a isso Talízina (1988) expõe que deve-se planejar, executar, avaliar e
retroalimentar sempre que houver necessidade. Nessa perspectiva, a direção do
processo por etapas garante avaliação contínua do processo e seu possível
replanejamento. Em função disso, após finalizar cada etapa realizou-se a avaliação
o que permitiu detectar e corrigir as falhas antes do fim da investigação.
Segundo Bassan (2012), quando a aprendizagem é organizada de maneira
intencional, dentro da atividade de ensino, ela movimenta processos do
desenvolvimento, que possivelmente não ocorreriam de forma espontânea, pois
aprendizagem e desenvolvimento são processos distintos, mas interdependentes.
Foi, portanto, por meio do plano de ações, da organização didática, da planilha de
observação e da análise dos testes e avaliações, que se pôde acompanhar a
aprendizagem e o desenvolvimento discente em cada fase da pesquisa.
Por ser trabalhada dentro do contexto escolar e levar em consideração as
necessidades e particularidades discentes a BOA possibilitou um melhor
desenvolvimento discente, nesse sentido recomenda-se que o processo de ensinoaprendizagem esteja de acordo com a realidade do aluno e que os conteúdos sejam
relacionados entre si para que não ocorra uma aprendizagem de conceitos isolados,
por isso entende-se a desfragmentação curricular como uma forma de promover o
desenvolvimento cognitivo.
Como dito anteriormente, houve melhora no desempenho dos alunos, pois
entenderam elementos mínimos da matemática e começaram a fortalecer a
Resolução de Problemas, mas é fundamental que desenvolvam habilidades de
transferência de conhecimentos e consigam trabalhar em outros contextos, para
então, desenvolver a capacidade de automatização, fase em que o conhecimento
passa do plano material para o plano mental, do extrapsíquico para o intrapsíquico.
Nesse sentido, aponta-se que houve melhora, porém não foi o desejável já
que alguns alunos finalizaram o processo com desenvolvimento regular. O essencial
era que todos alcançassem, pelo menos, um bom desempenho, por isso aponta-se
que o trabalho requer continuidade visando o alcance de resultados mais definitivos.
Nesse sentido, recomenda-se que a ASPTI elaborada dentro da Teoria de Formação
por Etapas das Ações Mentais seja trabalhada não apenas no 6º ano do Ensino
Fundamental, mas nas séries posteriores para que os alunos possam adquirir
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maiores habilidades e competências nos blocos matemáticos e desenvolver a
capacidade de generalização.
Ao final desta pesquisa organizou-se como produto uma sequência didática
(Apêndice E) baseada na ASPTI como proposta de inserir no contexto da Educação
Matemática atividades que levem o estudante a observar, refletir, discutir, elaborar
hipóteses e construir conhecimentos, em que a matemática seja ensinada de forma
a despertar o interesse e a motivação discente. Por isso, acredita-se que a ASPTI,
enquanto estratégia didática, pode contribuir na ampliação e melhoria da Educação
Matemática.
A sequência didática elaborada propõe a contextualização e desfragmentação
curricular e é direcionada a educadores interessados nessa proposta.
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APÊNDICE A
DIAGRAMA V

O “V” Epistemológico de Gowin (ou Diagrama V) in MOREIRA, M. A. Metodologias
de pesquisa em ensino. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2011.
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APÊNDICE B
PRÉ-TESTE

Nome:__________________________________________________Turma:____

1) Um estudante pretende se inscrever para participar de um campeonato. O
valor das inscrições está apresentado na tabela:
Categoria

Inscrições
até 31/10

Na abertura do
campeonato

Profissional

R$ 60,00

R$ 70,00

Estudantes

R$ 30,00

R$ 35,00

Sabendo que o estudante vai se inscrever na abertura do campeonato, qual o
valor que ele vai pagar?
a) R$ 30,00

b) R$ 35,00

c) R$ 60,00

d) R$ 70,00

2) Observe o gráfico e responda:

a) Quantas revistas tem Lúcia?

b) Qual deles possui a maior quantidade de revistas?

c) Quantas revistas são ao todo?

e) R$ 28,00
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3) Abaixo estão expostos os preços de produtos alimentícios:

A partir das informações responda:
a) Quanto custa três quilos de queijo? E meio quilo?

b) Quanto gastarei se comprar 3 pacotes de café?

c) João comprou uma lata de leite e um quilo de queijo e Antonio comprou
duas latas de manteiga e um pacote de biscoito. Qual deles gastou mais?
Quanto a mais?

4) Na tabela abaixo estão expostos os preços dos brinquedos de um parque de
diversões.
Brinquedo
Bate-bate
Pula-pula
Roda-gigante
Carrossel
Barca

Tempo
20 min.
10 min.
15 min.
10 min.
15 min.

Preço
5,00
3,00
3,50
2,50
3,00

a) Quanto devo pagar por ter brincado na roda-gigante durante 30 minutos?

b) Durante quanto tempo brinquei no carrossel se paguei R$ 5,00?
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c) Ana brincou 10 minutos no pula-pula e 20 minutos no carrossel, quanto ela
deverá pagar?

5) Ana tem três cadernos e uma bola, Rosa tem cinco cadernos e três bolas e
Nino tem 2 cadernos e duas bolas. Crie uma tabela ou um gráfico para
organizar essas informações.

6) Você já estudou tabelas e gráficos nas séries anteriores?
( ) Sim
( ) Não

7) Gosta de trabalhar com gráficos e tabelas? Por quê?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8) Você já resolveu problemas anteriormente?
( ) Nunca
( ) Algumas vezes ( ) Frequentemente

9) Gosta de resolver problemas? Por quê?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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APÊNDICE C
PÓS-TESTE
NOME:_______________________________________________DATA:_________

Quantidade de cartilhas

1) Observe o gráfico e responda:

a) Quantas cartilhas tem Pedro?

b) Qual deles possui a maior quantidade de cartilhas?

c) Quantas cartilhas são ao todo?

d) Qual a diferença de cartilhas entre Pedro e Lúcia?

2) Um profissional almeja inscrever-se para participar de um campeonato. O valor
das inscrições está exposto na tabela:

Categoria
Estudante
Profissional

Inscrições até
Na abertura do
31/12
campeonato
R$ 15,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 70,00

Sabendo que o profissional vai se inscrever na abertura do campeonato, qual o valor
que ele vai pagar?
a) R$ 30,00

b) R$ 15,00

c) R$ 70,00

d) R$ 40,00

e) R$ 100,00
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3) Carla realizou uma pesquisa com 42 colegas de escola, na qual perguntou o
seguinte: O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Ela apresentou como
resultado a seguinte tabela:

Lazer preferido
Internet
Cinema
TV
Esportes
Jogos

Votos
8
4
10
15
5

a) Qual foi o lazer mais votado? E o menos votado?

b) Quantos votos os jogos tiveram a mais que o cinema?

c) Qual lazer teve metade da votação da TV?

d) Que lazer teve o dobro de votação do cinema?

e) Que lazer teve um terço da votação dos esportes?

f) Construa um gráfico com as informações da tabela.
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APÊNDICE D
PLANO DE AÇÕES: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA BASEADA NA TEORIA DE FORMAÇÃO POR ETAPAS DAS AÇÕES
MENTAIS E NA ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA NO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

Bloco
Matemático

Etapa

Tratamento da informação

Motivacional

BOA

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
Objetivo
Duração
Procedimentos
Avaliação
Abordar
a 1h
importância
de estudar o
conteúdo
mostrando
sua presença
no dia-a-dia
Ler,
3h
compreender
dados
e
Interpretar
informações
em gráficos e
tabelas.

Apresentar exemplos contextualizados

Participação
nas
discussões

Tarefa
Buscar
a
utilização
de
gráficos
e
tabelas no diaa-dia

Trabalhar problemas juntamente com os Compreender Exposição de
alunos,
dando-lhes
as
seguintes
gráficos
e
orientações:
tabelas
para
I. Compreender o problema: ler as
leitura,
palavras, entender seu significado,
compreensão e
extrair palavras desconhecidas e buscar
interpretação
compreendê-las, entender o objetivo do
de dados
problema (o que se pede);
II. Construir o modelo matemático:
explorar as imagens fornecidas para
determinar as ideias e conceitos
matemáticos envolvidos;
III. Solucionar o modelo matemático:
selecionar o meio necessário para a
solução e resolvê-lo;
IV. Interpretar a solução: dar respostas
aos objetivos do problema.
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Materializada

Resolver
problemastipo

4h

Trabalhar a partir das orientações dadas
para
resolver
problemas-tipo
semelhantes às atividades de nº 54, 55 e
56 (páginas 33 e 34) do livro:
DANTE,
Luiz
Roberto.
Tudo
é
matemática. – 3. ed. – São Paulo: Ática,
2009.

Saber fazer

Verbal

Apresentar o 3h
caminho
percorrido

Exposição oral para o professor: Explicar
as ações utilizadas, como resolveu o
problema, expor e argumentar sobre o
resultado encontrado.

Explicar

Generalizada

Trabalhar em 2h
novo
contexto

Trabalhar em contexto diferenciado, com
novos tipos de problemas.
Os novos problemas são semelhantes às
atividades dos livros:
DANTE,
Luiz
Roberto.
Tudo
é
matemática. – 3. ed. – São Paulo: Ática,
2009. (Atividade nº 10 da página 36).

Transferir
Aplicar

BONJORNO, José Roberto. Matemática
pode contar comigo. 4º ano. – São Paulo:
FTD, 2008. (Atividade 4, p.67)

Problemas
semelhantes
aos
trabalhados em
sala para que
os
alunos
desenvolvam e
assimilem
procedimentos/
técnicas
de
resolução
Produção
textual
explicando as
ações
percorridas.
Problemas
diferentes dos
trabalhados em
sala
para
avaliar
a
capacidade de
trabalhar
em
outro contexto
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO EM UNIDADES DE MEDIDA DE TEMPO

Unidades de Medida de Tempo

Bloco
Matemático

Etapa

Objetivo

Duração

Procedimentos

Avaliação

Tarefa

Participação
nas
discussões

Buscar
a
utilização de
gráficos
e
tabelas
que
apresentem
unidades
de
medida
de
tempo no diaa-dia.

Motivacional

Abordar
a 1h
importância
de estudar o
conteúdo
mostrando
sua presença
no dia-a-dia

Apresentar exemplos contextualizados

BOA

Ampliar
3h
conceitos
matemáticos
relacionados
a
hora,
minuto
e
segundo.

I. Compreender o problema: descrever Compreender Exposição de
as informações expostas e compreender
gráficos
e
o objetivo do problema;
tabelas
para
II. Construir o modelo matemático:
leitura,
determinar qual unidade de medida de
compreensão
tempo o problema utiliza e montar o
e interpretação
modelo;
de dados
III. Solucionar o modelo matemático:
trabalhar
operações
básicas
da
matemática;
IV. Interpretar a solução: dar respostas
aos objetivos do problema, argumentar
sobre o resultado encontrado.

Materializada Resolver
problemas-

4h

Lançar problemas-tipo semelhantes as
atividade dos livros:

Saber fazer

Problemas
semelhantes
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tipo

BONJORNO, José Roberto. Matemática
pode contar comigo. 4º ano. – São
Paulo: FTD, 2008. (p.61)
IMENES, Luiz Marcio; LELLIS, Marcelo.
Matemática: 5ª série – São Paulo:
Scipione, 1997. (Exercício 25, p. 245).
___________. Matemática para todos:
5ª série – São Paulo: Scipione, 2002.
(Exercícios 18,19 21, p.192).
___________. Matemática para todos:
6ª série – São Paulo: Scipione, 2002.
(Exercício 31, p.163).

Realizar
conversões

Verbal

Explicar
caminho
percorrido
para
solução

o 3h

aos
trabalhados
em sala para
que os alunos
desenvolvam e
assimilem
procedimentos
de resolução
de resolução
de problemas

Trabalhar a exposição verbal através de
testes orais

Explicar

Produção
textual com a
finalidade de
avaliar
argumentação
e exposição de
ideias

Lançar novos tipos de problemas
baseados nas questões dos livros:

Transferir
Aplicar

Problemas em
contexto
diferenciado.

a

Generalizada Trabalhar em 3h
novo
contexto

DANTE, Luiz Roberto. Tudo é matemática.
– 3. ed. – São Paulo: Ática, 2009. (Atividade
59, p.35).

IMENES, Luiz Marcio; LELLIS, Marcelo.
Matemática para todos: 6ª série – São
Paulo: Scipione, 2002. (Exercício 30,
p.163).
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APÊNDICE E

ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA NO TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO:
UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA FUNDAMENTADA NA TEORIA DE FORMAÇÃO
POR ETAPAS DAS AÇÕES MENTAIS

Soraya de Araújo Feitosa
Oscar Tintorer Delgado

BOA VISTA – RR
2014

118

APRESENTAÇÃO

O ensino tradicional de matemática baseado em exposições, exercícios e
memorização não é a melhor maneira de garantir uma aprendizagem com
significados, o domínio de conceitos ou o desenvolvimento de habilidades e
competências. Nesse sentido, esta sequência didática apresenta, de maneira
fundamentada, um planejamento de ensino baseado na Teoria de Formação por
Etapas das Ações Mentais e na Atividade de Situações Problema como forma de
promover o desenvolvimento cognitivo discente.
Esta sequência didática é produto da pesquisa de mestrado que aponta a
necessidade e importância de apoiar o processo de ensino-aprendizagem em uma
base científico-psicológica, onde se leve em consideração as necessidades e
particularidades discentes, a motivação, o conhecimento prévio, o objetivo de
ensino, e o professor atue como direcionador.
O objetivo desta sequência didática é fornecer um plano de ensino que possa
contribuir no desenvolvimento de habilidades e competências no que diz respeito à
interpretação de dados em representações gráficas e à Resolução de Problemas
(RP), isto porque tanto a RP como o tratamento da informação fazem parte do
cotidiano do homem e são necessários ao exercício da cidadania.
A montagem desse produto partiu do pressuposto de que a contextualização
é

fundamental

desfragmentação

para

a

melhor

curricular.

Por

aprendizagem
isso

as

discente,

atividades

assim

como

propostas

a

foram

elaboradas/adaptadas de acordo com cotidiano discente e relaciona conteúdos
matemáticos como meio de desenvolver habilidades no que diz respeito ao domínio
de conceitos.
Esta sequência didática possui dois planejamentos elaborados de acordo com
a ASPTI: o 1º para se trabalhar o tratamento da informação juntamente com o bloco
de números e operações e o segundo, que além dos já citados acrescenta o bloco
de grandezas e medidas.
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1º

PLANEJAMENTO:

ATIVIDADE

DE

SITUAÇÕES

PROBLEMA

NO

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

1. Objetivos:
 Interpretar dados em gráficos e tabelas;
 Montar e resolver o problema;
 Interpretar o resultado.

1.1 Metas dos Procedimentos Lógicos
 Apresentar a utilização de representações gráficas e resolução de problemas
no dia-a-dia;
 Construir e relacionar problemas com situações cotidianas;
 Orientar para o cumprimento das ações;
 Avaliar o desenvolvimento discente nas atividades de resolução de
problemas.

1.2 Metas dos Procedimentos Psicológicos
 Viabilizar o desenvolvimento de habilidades quanto à interpretação de dados em
gráficos e tabelas e resolução de problemas no bloco de tratamento da
informação.

2. Método de Ensino
 A metodologia adotada baseia-se na Teoria de Formação por Etapas das Ações
Mentais e na Atividade de Situações Problema no Tratamento da Informação
(ASPTI), onde os alunos são orientados durante o desenvolvimento da atividade.
As atividades são baseadas na exposição problêmica participativa, visto que,
serão lançadas contradições que exercem a função de mobilizar os discentes na
busca de resultados abrindo espaço para discussões e exposições. Inicialmente
é lançado um problema envolvendo o bloco de tratamento da informação, e na
sequência são feitos questionamentos que desempenham a função de motivar e
despertar no aluno o interesse/a necessidade de aprender o conteúdo, pois de
acordo com Mendoza e Tintorer (2012a), a compreensão do problema começa
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com a formulação de interrogações, pois é a partir deste momento que se inicia o
trabalho mental de compreensão.

2.1. Tipo de Aula: Exposição problêmica participativa.
Conforme Júnior (p. 29, 2012) através da interação professor-aluno se chega
a solução. Deste modo, a essência da exposição problêmica participativa consiste
em criar situações nas quais o aluno tenha interesse em buscar respostas, pois o
professor não transmite conhecimentos acabados, mas conduz a exposição de
forma a promover o desenvolvimento cognitivo do aluno. Este método é também
conhecido como conversação heurística visto que o professor mostra o caminho da
solução das contradições que se apresentam e propicia que os alunos participem da
busca. Outro ponto importante nesse método é a reflexão dos resultados onde se
abre espaço para o debate.

2.2. Estratégia(s) de ensino.
A estratégia baseia-se na ASPTI que foi adaptada de Mendoza e Tintorer
(2012b, p.9):

Tabela 01: ASPTI – Sistema de ações e operações
Ações
1.

Compreender

o

problema

Operações

a) Ler o problema e extrair os elementos desconhecidos
b) Estudar e compreender os elementos desconhecidos
c) Determinar os dados e as condições
d) Determinar os objetivos do problema

2. Construir o modelo

a) Determinar a sequência necessária das operações

matemático

básicas da matemática

17

b) Realizar a análise das unidades de medida do modelo
3.

Solucionar

Problema

17

o

a) Executar a sequência
b) Solucionar o modelo

Adição, subtração, multiplicação e divisão.
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4. Interpretar a solução

a) Interpretar o resultado obtido na solução do modelo
b) Extrair os resultados significativos que tenham relação
com o objetivo do problema
c) Dar respostas aos objetivos do problema
d) Analisar a partir de novos dados e condições que
tenham relação direta ou não com os objetivos do
problema, a possibilidade de reformular o problema,
construir novamente o modelo, solucionar.

3. Meios e procedimentos
São explicados em cada uma das etapas de Galperin.
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E1: BASE ORIENTADORA DA AÇÃO – BOA
Objetivo: Orientar o aluno na resolução de problemas no bloco de tratamento da
informação; explicar as ações e operações da ASPTI que devem ser seguidas para
resolver o problema.

Observação: Nesta etapa, a avaliação do aluno visa responder aos seguintes
questionamentos: O aluno está motivado? Está atento ás orientações? Participa da
aula?
Problema118: Carla realizou uma pesquisa com 56 colegas de escola, na qual
perguntou o seguinte: O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Ela
apresentou como resultado a tabela abaixo:

Lazer preferido
Internet
Cinema
TV
Esportes
Jogos

Votos
6
5
10
20
15

a) Qual foi o lazer mais votado? E o menos votado?
b) Quantos votos os jogos tiveram a mais que a internet?
c) Qual lazer teve metade da votação dos esportes?
d) Que lazer teve o dobro de votação do cinema?
e) Que lazer teve um terço da votação dos jogos?
f) Construa um gráfico com as informações da tabela.

1.1.

Orientações

Resolver juntamente com o aluno e apresentar a sequência de ações necessárias
para encontrar a solução (compreender o problema, construir o modelo matemático,
solucionar o problema, interpretar a solução)

18

Adaptada do livro: DANTE, Luiz Roberto. Tudo é matemática. – 3. ed. – São Paulo: Ática, 2009.
(Atividade 56, p. 34).
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1.2. Questões exploratórias
Com quantos colegas Carla realizou sua pesquisa?
Que conceitos da matemática estão envolvidos no problema?
Existem informações adicionais?
Quais são as condições e limitações do problema?
As questões podem ser modeladas matematicamente?
O problema tem incógnitas?
Quais operações matemáticas são necessárias para resolver as questões?

1.3. Planejando uma solução
Analisando e interpretando o problema
Coletando informações
Modelando as informações matematicamente
Realizando os cálculos
Analisando os resultados
Explicando os resultados

1.4. Avaliação do resultado
Como foi o desenvolvimento discente?
O aluno participou das discussões em sala?
Fez questionamentos? Contribuiu com ideias?

SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Quantidade de cartilhas

1) Observe o gráfico e responda:
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a) Quantas cartilhas tem João?
b) Qual deles possui a maior quantidade de cartilhas?
c) Quantas cartilhas são ao todo?
d) Qual a diferença de cartilhas de Pedro e Lúcia?
e) Pode-se afirmar que Lúcia tem o dobro de cartilhas de João? Por quê?
f) É correto dizer que João tem a metade de cartilhas de Pedro? Por quê?

2) Um profissional almeja inscrever-se para participar de um campeonato. O valor
das inscrições está exposto na tabela19:
Categoria

Inscrições até
31/12

Estudante
R$ 20,00
Profissional R$ 50,00

Na abertura do
campeonato
R$ 25,00
R$ 60,00

Sabendo que o profissional vai se inscrever na abertura do campeonato, qual o valor
que ele vai pagar?
a) R$ 20,00

b) R$ 25,00

c) R$ 50,00

d) R$ 60,00

e) R$ 28,00

3) Em uma cidade foi feita uma pesquisa de opinião de acordo com a tabela abaixo:
Entrevistados
Crianças
Adolescentes
Adultos

Total
975
2678
3099

a) Qual o maior número de pesquisados: crianças, adultos ou adolescentes?
b) De acordo com a tabela quantos adolescentes foram pesquisados?
c) Qual a diferença entre a quantidade de adolescentes e de adultos pesquisados?
d) Quantas pessoas foram pesquisadas ao todo?
e) Construa um gráfico com as informações da tabela.

19

Adaptada. Disponível em: <http://educacaodialogica.blogspot.com.br/2011/11/prova-brasil-dematematica-5-ano.html>. Acesso em MAR 2013.
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E2: FORMAÇÃO DA AÇÃO EM FORMA MATERIAL OU MATERIALIZADA
Objetivo: Verificar se os alunos conseguem resolver problemas-tipo, ou seja,
semelhantes aos trabalhados na etapa de orientações e se seguem as ações e
operações da ASPTI de maneira correta.

Observação: Nesta etapa, a avaliação do aluno visa responder aos seguintes
questionamentos:
 Como foi o desenvolvimento discente?
 Entendeu as orientações?
 O aluno interpretou as informações?
 Resolveu os problemas de maneira adequada? Utilizou o modelo correto?
 Encontrou a solução do problema?

ATIVIDADES
1) O gráfico seguinte indica a distribuição de meninos e meninas de 3 turmas do 6º
ano, observe:20

Turma C
Meninas
Turma B

Meninos

Turma A

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

a) Na turma 6º ano A, quem é maioria: meninos ou meninas?
b) Em qual turma há mais meninas?
c) Qual turma possui a maior quantidade de alunos?
20

Adaptada do livro: DANTE, Luiz Roberto. Tudo é matemática. – 3. ed. – São Paulo: Ática, 2009.
(Atividade 54, p. 33).
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d) Se fossem matriculadas 3 meninas na turma B essa turma teria maior quantidade
de meninas que a turma C? Explique.
e) Qual é o número total de alunos do 6º ano?
f) Apresente as informações do gráfico numa tabela.
2) Foi feita uma pesquisa com alunos de uma turma do 6º ano sobre o esporte
favorito. Os resultados podem ser observados na tabela seguinte:
Esporte
Basquete
Futebol
Vôlei
Salto a distância
Arremesso de peso
Atletismo
Ping-Pong
Natação

Quantidade de
votos
13
24
30
9
6
10
8
12

a) Qual foi o esporte mais votado? E o menos votado?
b) Quantos votos o salto a distância teve a mais que o ping-pong?
c) Qual esporte teve metade da votação do futebol?
d) Qual esporte teve o triplo da votação do atletismo?
e) Que esporte teve o dobro de votos do arremesso de peso?
f)Qual a diferença de votos entre a natação e o vôlei?
g) Quantos alunos foram pesquisados?
h) Construa um gráfico com as informações da tabela.

3) O gráfico seguinte representa a quantidade de cirurgias plásticas realizadas em
um intervalo de tempo qualquer por mulheres de várias idades.
Analise o gráfico e responda as perguntas.21

21

Adaptado de: <http://www.estudamos.com.br/graficos/grafico_atividade_on_line_2.php>.
em MAI de 2013.

Acesso
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Quantidade

Título: Cirurgias Plásticas Por Idade.

a) Qual é a idade de mulheres que mais realizaram cirurgias? E qual a idade que
menos realizou cirurgias?
b) Qual foi o número de cirurgias plásticas realizadas por mulheres de 58 anos?
c) Qual foi o número de cirurgias realizadas por mulheres de 35 anos? e de 55 anos?
d) Qual o número de cirurgias que se repete em duas idades diferentes?
e) Qual o total de cirurgias plásticas realizadas de acordo com o gráfico?
f) Monte uma tabela com as informações contidas no gráfico.

4) Foi feita uma pesquisa com alunos de uma turma do 6º ano sobre o esporte
favorito. Os resultados podem ser observados na tabela seguinte:

Esporte
Corrida
Futebol
Vôlei
Handebol
karatê
Atletismo
Tênis de mesa
Natação
Boxe
Ginástica rítmica

Quantidade de
votos
18
32
25
20
16
12
6
10
24
4
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a) Qual foi o esporte mais votado? E o menos votado?
b) Quantos votos o handebol teve a mais que o karatê?
c) Qual esporte teve metade da votação do futebol?
d) Qual esporte teve o triplo da votação do tênis?
e) Que esporte teve o dobro de votos da natação?
f) Qual a diferença de votos entre a corrida e o vôlei?
g) Qual esporte teve o dobro de votos do atletismo?
h) Que esporte representa um terço da votação do atletismo?
i) Quantos alunos foram pesquisados?
j) Construa um gráfico com as informações da tabela.

5) O gráfico seguinte indica a distribuição de meninos e meninas de 3 turmas do 6º
ano, observe:

a) Na turma 6º ano A, quem é maioria: meninos ou meninas?
b) Em qual turma há mais meninas?
c) Qual turma possui a maior quantidade de alunos?
d) Se fossem matriculadas 2 meninas na turma C essa turma teria maior quantidade
de meninas que a turma B? Explique.
e) Qual é o número total de alunos do 6º ano?
f) Apresente as informações do gráfico numa tabela.
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E3: FORMAÇÃO DA AÇÃO VERBAL EXTERNA
Objetivo: Analisar a capacidade de argumentação e explicação do processo de
resolução, esta verbalização pode ser de forma escrita ou oral. Pode-se utilizar a
exposição ao docente, o seminário, a produção textual, etc.

Observação.: Nesta etapa a avaliação do aluno visa responder aos seguintes
questionamentos:
 Como foi o desenvolvimento discente? O aluno interpretou as informações?
 Conseguiu compreender o problema?
 A modelagem matemática foi montada corretamente?
 Encontrou a solução do problema?
 Interpretou os resultados?
 Conseguiu verbalizar apresentando as ações e operações que utilizou durante o
processo de resolução?
 Apresentou argumentos, ideias, opiniões de forma clara?

ATIVIDADES
1) O gráfico abaixo apresenta a evolução do número de alunos de uma determinada
escola.22

Analise o gráfico e construa um texto que responda as seguintes questões:
a) Qual a diferença entre a quantidade de alunos em 2008 e 2009?
22

Adaptado de: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/lendo-criando-graficos-tabelas681890.shtml?page=all>. Acesso em MAI de 2013.
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b) Quantos alunos a escola recebeu de 2009 a 2010?
c) O que se pode afirmar em relação a quantidade de alunos no período de 2007 a
2011?
223)

Explique como procedeu na resolução do problema e quais ações utilizou.

23

Disponível em: <http://professorarosamsilva.blogspot.com.br/2013/03/analisando-grafico.html>.
Acesso em MAR 2013.
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E4: FORMAÇÃO DA AÇÃO NA LINGUAGEM EXTERNA PARA SI
Objetivo: analisar a capacidade de resolver problemas em contextos diferentes dos
trabalhados em classe, ou seja, avaliar a capacidade de transferência.

Observação.: Nesta etapa a avaliação do aluno visa responder aos seguintes
questionamentos:
 O aluno conseguiu resolver o problema?
 Foi capaz de generalizar o conceito?
 Conseguiu aplicá-lo a outras situações/contextos?

ATIVIDADES
1) O gráfico apresenta a frequência dos alimentos consumidos no recreio de uma
escola durante três dias:24

a) Onde encontramos a quantidade de alunos que consome cada alimento?
b) Qual é o alimento mais consumido pelos alunos? Qual é o menos consumido?
c) O que há em comum entre os alimentos mais e menos consumidos? Qual é a
diferença entre a quantidade desses dois alimentos?
d) Quantos alunos participaram da pesquisa? Onde encontramos essa informação?

24

Retirado de: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/lendo-criando-graficostabelas-681890.shtml?page=all>. Acesso em MAI de 2013.
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e) Os alunos dessa escola gostam mais de biscoitos ou frutas? De salgados
industrializados ou lanches caseiros?
f) Construa uma tabela com os dados fornecidos no gráfico.

2) Observe a produção de automóveis de determinada fábrica durante três anos:

Produção de automóveis
Ano
2006
2007
2008

Produção
97.482
109.573
134.641

a) Quantos automóveis foram produzidos nos dois primeiros anos?
b) Durante os três anos quantos automóveis foram produzidos?
c) Pode-se afirmar que a produção de 2008 foi maior que as produções de 2006 e
2007 juntas? Justifique sua resposta.
3) O gráfico representa o número de pessoas que visitaram o aquário de uma cidade
no primeiro semestre do ano passado.25

a) Em que mês desse semestre o aquário teve o maior número de visitas? Qual o
número de visitas?
b) Quantos foram os visitantes no 2º bimestre?
c) Em que trimestre o número de visitantes foi maior?

25

Questões 2, 3 e 4 desta seção adaptados do livro: BONJORNO, José Roberto. Matemática pode
contar comigo. 4º ano. – São Paulo: FTD, 2008.
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d) Desenhe o gráfico novamente organizando-o em ordem crescente de acordo com
o número de visitantes.

4) A lanchonete da escola de Luís vendeu durante uma semana a quantidade de
copos de sucos indicada no gráfico seguinte:26

Sabendo que cada copo de suco é equivalente a meio litro, responda:
a) Quantos litros de suco de acerola foi vendido a mais que suco de abacaxi?
b) Qual foi o suco mais vendido? Quantos litros?
c) Quantos litros de suco de uva deveria ser vendido para ficar igual a quantidade de
sucos de limão?

26

Adaptada de: BONJORNO, José Roberto. Matemática pode contar comigo. 4º ano. – São Paulo:
FTD, 2008. (Atividade 1, p.11).
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2º

PLANEJAMENTO:

ATIVIDADE

DE

SITUAÇÕES

PROBLEMA

NO

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO EM UNIDADES DE MEDIDA DE TEMPO

1. Objetivos:
 Interpretar dados em gráficos e tabelas;
 Converter unidades de medida de tempo;
 Montar e resolver o problema;
 Interpretar o resultado;
 Desenvolver habilidades na argumentação de ideias.

1.2 Metas dos Procedimentos Lógicos
 Apresentar a utilização de representações gráficas e resolução de problemas
com unidades de medida de tempo no dia-a-dia;
 Construir e relacionar problemas envolvendo unidades de medida de tempo
com situações cotidianas;
 Orientar para o cumprimento das ações;
 Trabalhar as quatro operações básicas da matemática (adição, subtração,
multiplicação e divisão) de forma a favorecer a construção do modelo
adequado ao problema;

1.2 Metas dos Procedimentos Psicológicos
 Ampliar o desenvolvimento de habilidades quanto à interpretação de dados em
gráficos e tabelas e resolução de problemas no bloco de tratamento da
informação;
 Favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências na conversão de
unidades de medida de tempo;
 Avaliar o desenvolvimento discente nas atividades de resolução de problemas.

2. Método de Ensino
 A metodologia adotada baseia-se na Teoria de Formação por Etapas das Ações
Mentais e na Atividade de Situações Problema no Tratamento da Informação
(ASPTI), onde os alunos são orientados durante o desenvolvimento da atividade
(Conforme sequência anterior).
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2.1. Tipo de Aula.
 Exposição problêmica participativa.

2.2. Estratégia(s) de ensino.
 A estratégia utilizada nas aulas baseia-se nas ações e operações da ASPTI
(Conforme sequência anterior).

3. Meios e procedimentos:
Serão apresentados em cada etapa de Galperin.
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E1: BASE ORIENTADORA DA AÇÃO – BOA
Objetivo: Orientar o aluno na resolução de problemas no bloco de tratamento da
informação e unidades de medida de tempo e verificar se eles seguem as ações e
operações da ASPTI trabalhadas no planejamento anterior para resolver os
problemas.
Problema127: A tabela fornece a duração de casa set de uma partida de vôlei.

Set

Duração

1º

80 min

2º

1h 03 min

3º

1h 25min

a) Qual foi o set mais duradouro?
b) Qual set durou menos tempo?
c) Quantos minutos durou o 2º set?
d) Quantos segundos durou o 1º set?
e) Qual a duração total do jogo?

1.2. Questões exploratórias
Quantos set’s teve o jogo?
Que conceitos da matemática estão envolvidos no problema?
Existem informações adicionais?
Quais são as condições e limitações do problema?
As questões podem ser modeladas matematicamente?
Quais operações matemáticas são necessárias para resolver as questões?

1.3. Planejando uma solução
Analisando e interpretando o problema
27

Questão adaptada do livro: BONJORNO, José Roberto. Matemática pode contar comigo. 4º ano.
– São Paulo: FTD, 2008. (Desafio, p.61).
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Coletando informações
Modelando as informações matematicamente
Realizando os cálculos
Analisando os resultados
Explicando os resultados

1.4. Avaliação do resultado
Como foi o desenvolvimento discente?
O aluno participou das discussões em sala?
Fez questionamentos? Contribuiu com ideias?

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
1) A tabela abaixo apresenta o tempo gasto no percurso de casa para a escola.

Aluno
Ana
Pedro
Carlos
Maria

Tempo
1200 s
10 min
¼h
12 min

A partir das informações acima é correto afirmar que:
( ) Pedro gasta mais tempo do que Maria para chegar na escola.
( ) Carlos gasta menos tempo do que Pedro para chegar na escola.
( ) Maria gasta o dobro do tempo de Carlos para chegar na escola.
( ) Pedro gasta a metade do tempo de Ana para chegar na escola.

2) Um professor de educação física promoveu um campeonato de corrida e obteve
os seguintes resultados:
Aluno
Vera
Lívia
Jonas
Sara
Mateus

Tempo
10 min
9 min e 20s
10 min e 10s
10 min e 2s
9 min e 15s

a) Qual dos alunos gastou menos tempo no percurso?
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b) Quem demorou mais tempo para concluir o percurso?
c) Qual a diferença entre os tempos de Jonas e Vera?
d) Sara gastou quanto tempo a mais que Lívia para concluir o percurso?

Quantidade de horas

3) O gráfico seguinte mostra a distribuição do tempo de Maria em um dia comum.28

a) O quê Maria faz na maior parte do tempo?
b) Qual a diferença de tempo entre as horas que Maria brinca de boneca e as horas
que fica na escola?
c) Maria passa mais tempo assistindo TV ou utilizando o computador?
d) Que atividade representa a metade das horas que Maria passa dormindo?
e) Que atividade representa o triplo do tempo que Maria passa brincando de
boneca?
4) Observe as informações na tabela e complete-a.29
Automóvel a 100 km/h
Tempo (horas)

1

2

3

4

Distância percorrida (km)

?

?

?

?

E2: FORMAÇÃO DA AÇÃO EM FORMA MATERIAL OU MATERIALIZADA
Objetivo: Verificar se os alunos conseguem resolver problemas-tipo e se seguem as
ações e operações da ASPTI de maneira correta.
28

Adaptado do livro: IMENES, Luiz Marcio; LELLIS, Marcelo. Matemática: 5ª série – São Paulo:
Scipione, 1997. (Exercício 25, p. 245).
29
Adaptado do livro: IMENES, Luiz Marcio; LELLIS, Marcelo. Matemática para todos: 6ª série – São
Paulo: Scipione, 2002. (Exercício 31, p.163).
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Observação.: Nesta etapa a avaliação do aluno visa responder aos seguintes
questionamentos:
 Como foi o desenvolvimento discente?
 Entendeu as orientações?
 O aluno interpretou as informações do problema?
 Realizou a conversão de unidades de medida de tempo adequadamente?
 Utilizou o modelo correto?
 Encontrou solução para o problema?
 Interpretou os resultados?

ATIVIDADES
1) A tabela fornece a duração de casa set de uma partida de vôlei.30
Set

Duração

1º

53 min

2º

1h 12 min

3º

1h 07min

a) Qual foi o set mais duradouro?
b) Quantos minutos durou o 2º set?
c) Qual a diferença, em minutos, entre o 2º e 3º set?
d) Quantos segundos durou o 1º set?
c) Qual a duração total do jogo?

2) Um professor de educação física promoveu um campeonato de corrida e obteve
os seguintes resultados:

30

Aluno

Tempo

Vera

10 min

Lívia

9 min e 20s

Jonas

10 min e 10s

Sara

10 min e 2s

Mateus

9 min e 15s

Questão adaptado do livro: BONJORNO, José Roberto. Matemática pode contar comigo. 4º ano.
– São Paulo: FTD, 2008. (Desafio, p.61).
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a) Qual dos alunos gastou menos tempo no percurso?
b) Quem demorou mais tempo para concluir o percurso?
c) Qual a diferença entre os tempos de Jonas e Vera?
d) Sara gastou quanto tempo a mais que Lívia para concluir o percurso?
3) A tabela abaixo apresenta o tempo gasto no percurso do trabalho para casa.

Aluno

Tempo

Vera

18min

Luan

780 s

Caio

9 min

Marília

1/5 h

A partir das informações acima é correto afirmar que:
( ) Caio gasta mais tempo do que Marília para chegar na em casa.
( ) Vera gasta menos tempo do que Luan para chegar em casa.
( ) Caio gasta a metade do tempo de Vera para chegar em casa.
( ) Marília gasta o dobro do tempo de Luan para chegar em casa.

Quantidade de horas

4) O gráfico seguinte mostra a distribuição do tempo de João em um dia comum.31

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Sono

Futebol
Escola
Computador
Natação
Outras atividades

Atividade

a) O quê João faz na maior parte do tempo? Durante quantas horas?

31

Adaptado do livro: IMENES, Luiz Marcio; LELLIS, Marcelo. Matemática: 5ª série – São Paulo:
Scipione, 1997. (Exercício 25, p. 245).
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b) Qual a diferença de tempo entre as horas que João joga futebol e as horas que
utiliza o computador?
c) João passa mais tempo na escola ou realizando outras atividades?
d) João desenvolve uma atividade que representa a terça parte do tempo que passa
no computador, que atividade é essa?
5) Observe as informações na tabela e complete-a.32
Automóvel a 120 km/h
Tempo (horas)
1
2
Distância percorrida (km)
?
?

3
?

4
?

E3: FORMAÇÃO DA AÇÃO VERBAL EXTERNA
Objetivo: Analisar a capacidade de argumentação e explicação do processo de
resolução, esta verbalização pode ser em forma de música, escrita, oral, etc.

Observação.: Nesta etapa a avaliação do aluno visa responder aos seguintes
questionamentos:
 Como foi o desenvolvimento discente? O aluno interpretou as informações?
 Conseguiu compreender o problema?
 A modelagem matemática foi montada corretamente?
 Encontrou a solução do problema?
 Interpretou os resultados?
 Conseguiu verbalizar apresentando as ações e operações que utilizou durante o
processo de resolução? Apresentou argumentos, ideias, opiniões?

ATIVIDADES
1) Ana estuda numa escola que tem 5 tempos de aula por dia, conforme a tabela:

Aula

32

Duração

1ª aula

13:30 às 14:20

2ª aula

14:20 às 15:10

Adaptado do livro: IMENES, Luiz Marcio; LELLIS, Marcelo. Matemática para todos: 6ª série – São
Paulo: Scipione, 2002. (Exercício 31, p.163).
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3ª aula

15:10 às 15:55

Intervalo

15:55 às 16:10

4ª aula

16:10 às 17:00

5ª aula

17:00 às 17:45

a) Quanto tempo dura a 1ª aula na escola de Ana?
b) Quanto tempo dura a 5ª aula?
c) Quanto tempo dura o intervalo?
d) Quantas horas por dia Ana fica na escola?
e) Considerando que Ana estuda de segunda a sexta, quantas horas por semana ela
passa na escola?
2) Observe as informações na tabela e complete-a explicando as ações utilizadas.33

Automóvel a 80 km/h
Tempo (horas)

1

2

3

4

Distância percorrida (km)

?

?

?

?

3) Um professor de educação física promoveu um campeonato de corrida e obteve
os resultados:
Aluno

Tempo

Vera
Lívia
Jonas

6 min
5 min e 20s
6 min e 10s

Sara

6 min e 2s

Mateus

5 min e 15s

a) Qual dos alunos gastou menos tempo no percurso? Explique.
b) Qual a diferença entre os tempos de Jonas e Vera? Justifique.
c) Sara gastou quanto tempo a mais que Lívia para concluir o percurso? Justifique.

E4: FORMAÇÃO DA AÇÃO NA LINGUAGEM EXTERNA PARA SI
Objetivo: analisar a capacidade de resolver problemas em contextos diferentes dos
trabalhados em classe. Avaliar a capacidade de transferência.

33

Adaptado do livro: IMENES, Luiz Marcio; LELLIS, Marcelo. Matemática para todos: 6ª série – São
Paulo: Scipione, 2002. (Exercício 31, p.163).
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Observação.: Nesta etapa a avaliação do aluno visa responder aos seguintes
questionamentos:
 O aluno conseguiu resolver o problema?
 Foi capaz de generalizar o conceito?
 Conseguiu aplicá-lo a outras situações/contextos?

ATIVIDADES
1) Observe o preço de estacionamento de veículos em determinado aeroporto:

ESTACIONAMENTO
Veículo

Tempo

Preço

Moto

1 hora

3,00

Carro de pequeno porte

45 minutos

3,00

Ônibus

30 minutos

3,00

a) O ônibus do pai de Ana passou 1 hora e trinta minutos estacionado, quanto ele
deverá pagar?
b) Quanto deverei pagar se estacionar uma moto durante meia hora?
c) Paguei R$ 6,00 pelo estacionamento de meu carro, quantas horas ele ficou
estacionado?
d) Carlos deixou seu carro no estacionamento por 6 horas e Luiz deixou seu ônibus
por 3 horas. Qual deles gastou mais com estacionamento?
e) O que se pode afirmar ao comparar o preço e o tempo de estacionamento dos
veículos nesse aeroporto?

2) Observe a evolução da temperatura, de duas em duas horas, das 6 horas às 22
horas de um determinado dia.34

34

Questão adaptada do livro: DANTE, Luiz Roberto. Tudo é matemática. – 3. ed. – São Paulo: Ática,
2009. (Atividade 59, p.35).

Graus
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a) Qual foi a temperatura às 16 horas?
b) Quando foi registrada a maior temperatura no período?
c) Das 18 às 22 houve subida ou queda de temperatura? De quantos graus?
d) Em que período a temperatura se manteve estável?

3) Minha família fez uma viagem de automóvel. A saída estava prevista para as 9

Quilômetros (Km)

horas, mas, como vemos no gráfico, saímos com 40 minutos de atraso.35

a) Depois que o automóvel partiu, quanto tempo ele levou para andar 100km?
b) Após a partida, o automóvel parou novamente, quanto tempo foi essa parada?
c) Qual a diferença de tempo entre a partida às 9h40min e a chegada?
35

Adaptado do livro: IMENES, Luiz Marcio; LELLIS, Marcelo. Matemática para todos: 6ª série – São
Paulo: Scipione, 2002. (Exercício 30, p.163).
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4) Nas férias de final de ano alguns alunos foram para o sítio Verde Floresta.
Observe a tabela que indica a quantidade de tempo que cada aluno passou no sítio:

Aluno
Lucas
Yara
Carlos
Silas
Clara

Tempo
3 semanas
2 semanas
7 dias
15 dias
1 mês

a) Quem passou menos tempo no sítio?
b) Qual a diferença de tempo entre Lucas e Silas?
c) Qual dos alunos passou a metade do tempo de Clara no sítio? Explique.
d) Qual dos alunos passou o triplo de tempo de Carlos no sítio? Explique.
e) Transforme as informações da tabela em gráfico.
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CONCLUSÃO

Esta sequência didática é produto de uma pesquisa desenvolvida no âmbito
do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de
Roraima e foi elaborada como material pedagógico para auxiliar o processo de
ensino-aprendizagem no que diz respeito ao bloco matemático de Tratamento da
Informação. Está direcionada a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e é
baseada na Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais.
O planejamento faz parte do cotidiano do homem é uma atividade que requer
dedicação, principalmente quando o objetivo é desenvolver habilidades e
competências, desta forma, a Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais
apresenta-se como importante instrumento no processo educacional, visto que
expõe questões norteadoras para a prática docente influenciando um planejamento
que busque a transformação da atividade externa em interna por meio das etapas
qualitativas de aprendizagem.
Quanto ao ensino problêmico pode-se afirmar que é uma metodologia
inovadora, visto que propõe a construção do saber através da interação professoraluno e busca a assimilação de novos conhecimentos baseado num processo de
investigação onde o aluno é motivado a buscar soluções. Além disso, o ensino
problêmico enfoca que na sala de aula deve-se fazer ciência e não simplesmente
trabalhar com conceitos acabados. O professor deve provocar dúvida no aluno e
questioná-lo, pois conforme Júnior (2012) no ensino problêmico a educação
acontece no e através do conflito.
No que diz respeito à Base Orientadora da Ação é possível afirmar que é uma
ferramenta importante para a didática docente, pois assim os alunos são
direcionados no caminho em que devem seguir. Assim também, a ASPTI apresentase como uma rica estratégia didática que insere o aluno numa situação problema
visando seu desenvolvimento cognitivo.
Enfatiza-se, no entanto que o professor ao acessar este produto precisa saber
direcionar a atividade de ensino, por isso maiores informações sobre a Base
Orientadora da Ação, bem como sobre a base teórico-psicológica na qual se
fundamenta esta sequência didática está disponível no corpo da dissertação.
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