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RESUMO 

 

Trata-se de uma Dissertação na linha “Métodos pedagógicos e tecnologias digitais no Ensino 

de Ciências” do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Estadual 

de Roraima-UERR envolvendo conexões teóricas formuladas e fundamentadas na teoria 

histórico-cultural (Vigotski, Leontiev, Galperin e Talízina), cuja matriz é o materialismo 

histórico e dialético (Marx, Engels e Lenin) na área de resolução de problemas, particularmente 

em matemática, enfocando apenas a questão das propostas de metodologias didáticas, nessa 

área. No aspecto metodológico optou-se por uma abordagem mista, dez estudantes, conteúdo 

de fração do 5º ano e aplicações de quatro provas de lápis e papel como recurso para sua análise 

e interpretação das resoluções de problemas da Atividade de Situações problema – ASP nos 

resultados e objetivos. Após análise dos instrumentos infere-se que o quadro geral da pesquisa 

demonstrou que em diferentes estudantes a formação dos conceitos se detinha em níveis 

diferentes, pois alguns só resolviam as questões com o material de apoio (Etapa materializada), 

outros através do raciocínio em voz alta (Etapa da ação verbal externa) e uma minoria executava 

mentalmente alguma ação com o conceito de fração (Etapa da ação verbal interna) com certa 

solidez. Os resultados oferecem significativa análise da atividade de resolução de problemas, 

demonstrando que, da forma como os estudantes aprenderam a agir em relação às situações 

problemas matemáticos, não conseguem apresentar satisfatório desempenho na aprendizagem 

efetiva do conteúdo de fração, uma vez que somente sabem aplicar, de modo frágil, a técnica 

operatória, sem aplicá-la a situações que envolvem o cotidiano. 

Palavras-chave: Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais e dos conceitos. Atividade 

de Situações Problema. Matemática. Fração. Metodologias didáticas. 
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RESUMEN 

 

Es una tesis en los "métodos de enseñanza y la tecnología digital en la educación científica" del 

Programa de Posgrado en Educación de Ciencias de la Universidad del Estado de Roraima-

UERR involucrando formulado conexiones teóricas y fundamentada en la teoría histórico-

cultural (Vygotsky, Leontiev , Galperin y Talizina), cuya sede es el materialismo histórico y 

dialéctico (Marx, Engels y Lenin) en el área de resolución de problemas, sobre todo en 

matemáticas, al centrarse sólo en el tema de las metodologías de enseñanza propuestas en este 

ámbito. En el aspecto metodológico se optó por un enfoque mixto diez alumnos del quinto año 

de contenido y aplicaciones fracción de cuatro pruebas de lápiz y papel como un recurso para 

el análisis y la interpretación de las resoluciones del problema problemas Situaciones Actividad 

- ASP en los resultados y metas. Después de analizar los instrumentos son infiere que el marco 

general de la investigación mostraron que los estudiantes de diferentes conceptos de formación 

se llevan a cabo en diferentes niveles, ya que algunos sólo se resuelven los problemas con 

material de apoyo (materializaron Paso), otros a través de un razonamiento voz Alto (Paso fuera 

de la acción verbal) y una minoría de realizar mentalmente alguna acción con el concepto de 

fracción (Paso acción verbal interna) con cierta solidez. Los resultados proporcionan un análisis 

significativo de la actividad de resolución de problemas, lo que demuestra que la forma en que 

los estudiantes aprendieron a actuar en relación con las situaciones de problemas matemáticos, 

no proporcionan un rendimiento satisfactorio en la fracción aprendizaje efectivo de los 

contenidos, ya que sólo el saber aplicar, tan frágil, la técnica quirúrgica, sin aplicarla a 

situaciones de todos los días. 

Palabras clave: Formación Teoría Phased las acciones mentales y conceptos. Actividad de 

situaciones problemáticas. Matemáticas. Fracción. Metodologías de enseñanza. 
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INTRODUÇÃO  

Houve um tempo em que o ensino da matemática era concebido a mentes privilegiadas, 

ou como um conteúdo complexo e sistemático. 

Atualmente tal concepção é cada vez mais descartada, entendendo o conhecimento 

como algo que se constrói através de relações, conceitos e significados, pois o processo de 

ensino e aprendizado depende das experiências de vida de cada indivíduo enquanto cidadão. 

Na construção deste conhecimento, as abstrações não constituem um fim em si mesma, 

mas são mediações indispensáveis na cognição, no entanto devem-se considerar as diferentes 

concepções de conhecimento no processo pelo qual cada ser humano aprende. 

Nesta perspectiva, em saber como o ser humano aprende e assimila determinado 

conhecimento através de um modelo de aprendizado, nos leva ao processo de investigação desta 

pesquisa como um desafio para o seu contexto.  Amadurecidos os pontos acima, pode-se 

explicitá-los por escrito, compondo a dissertação com a estrutura subscrita. 

 

I - O interesse pelo estudo 

Compreender o processo de ensino-aprendizagem envolve diversas áreas, conteúdos e 

contextos no universo escolar, social e cultural, fazendo com que os profissionais da educação 

busquem por métodos mais eficazes para estreitar esta compreensão. Para tanto, no Programa 

de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima – 

UERR, o estudante do referido curso pode optar, entre dois caminhos: 1) Métodos pedagógicos 

e tecnologias digitais no Ensino de Ciências; 2) Espaços não-formais e a divulgação científica 

no Ensino de Ciências.  

Esta pesquisa situa-se na primeira opção, pelo entendimento de que é possível trabalhar 

uma metodologia de ensino que prepare o aluno para a vida, transpondo, dessa maneira, o 

conhecimento teórico à atividade cotidiana. 

Nesta perspectiva, propõe-se trabalhar com o tema: A Atividade de Situações Problema 

na Aprendizagem do conteúdo de fração fundamentada na teoria de formação por etapas das 

ações mentais e dos conceitos de Galperin com os estudantes do 5º ano da Escola Municipal 

Laucides Inácio de Oliveira. 

 

II - Pergunta da pesquisa 

A aplicação do sistema de ações da Atividade de Situações Problema produzirá 

aprendizagem do conteúdo de fração a partir dos pressupostos da Teoria de Formação por 
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Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos de Galperin, com os estudantes do 5º ano da Escola 

Municipal Laucides Inácio de Oliveira? 

 

III - Objetivo geral 

 Explicar a aplicação da Atividade de Situações Problema no conteúdo de Fração 

utilizando a resolução de problema como metodologia de ensino fundamentada na Teoria 

de Formação por Etapas dos conceitos e das Ações Mentais, com os estudantes do 5º ano 

do ensino fundamental da Escola Municipal Laucides Inácio de Oliveira. 

IV - Objetivos Específicos  

 Diagnosticar a Atividade de Situações Problema no conteúdo de Fração; 

 Analisar o efeito da sequência didática na formação das ações; 

 Avaliar em que etapa do processo de assimilação o estudante encontra-se. 

 

V - Justificativa 

Esta Dissertação aborda o estudo do processo didático da Atividade de Situações 

Problema Matemático no conteúdo de fração, na aplicação de conceitos e identificação do 

objeto, segundo a perspectiva de L. S. Vygotsky (Histórico-cultural); A. N. Leontiev (Teoria 

da Atividade); P. Ya Galperin (Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais); N. Talízina 

(Direção do Processo de Estudo); H. J. G. Mendoza e O. T. Delgado (Atividade de Situações 

Problema Matemático). A pesquisa foi desenvolvida com estudantes do 5º ano da educação 

básica - Escola Municipal Laucides Inácio de Oliveira, no Município de Boa Vista - Roraima. 

Dentre os conteúdos que compõe a disciplina de matemática no 5º ano, propõe-se 

explicar, analisar e discutir sobre a aprendizagem do conteúdo de fração calçado numa teoria 

de ensino, ao mesmo tempo, visando à possibilidade de sua contribuição, relevância, objeto e 

os objetivos norteadores desta pesquisa no contexto da série em questão.  

Sobre o conteúdo de fração Merlini (2005, p. 54-55) cita em seu trabalho que Kieren 

identificou sete interpretações para os números racionais, sendo elas: a) Os números racionais 

são frações que podem ser comparadas, somadas, subtraídas, multiplicadas e divididas, b) Os 

números racionais são frações decimais que formam uma extensão natural dos números 

naturais, c) Os números racionais são classes de equivalência de frações, d) Os números 

racionais são números da forma 
𝑎

𝑏
  onde a e b são inteiros e b ≠ 0, e) Os números racionais são 

operadores multiplicativos, f) Os números racionais são elementos de um campo quociente 
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ordenado e infinito, isto é, há números da forma x=   
𝑎

𝑏
 onde x satisfaz a equação bx = a, e g) 

Os números racionais são medidas ou pontos sobre a reta numérica. Nesta ótica relaciona-os 

através de cinco ideias básicas: relação parte-todo, quociente, medida, razão, operador. 

Todavia, 

Pesquisas recentes (BERTONI, 2004; BEZERRA et al, 2002; MERLINI, 2005; 

MOUTINHO, 2005; NUNES et al, 2005; SANTOS, 2005; RODRIGUES, 2005) têm 

evidenciado dificuldades em relação a esse conceito, quer seja do ponto de vista de 

seu ensino, quer seja do ponto de vista de sua aprendizagem. No que se refere ao 

ensino, o que se tem revelado é, muitas vezes, uma forte tendência para traduzir esse 

conceito apenas utilizando a exploração do significado parte-todo, a partir de sua 

representação a/b com a, b naturais e b ≠ 0 [...] No que diz respeito à aprendizagem, 

os alunos podem até apresentar algumas habilidades em manipular os números 

racionais, sem necessariamente ter uma compreensão clara do conceito [...] 

(MAGINA e CAMPOS, 2008, pp. 25-26). 

 

A pesquisa executou e controlou, uma pesquisa-ação na aplicação do conteúdo de 

fração, na utilização da atividade de Situações Problema, na resolução de problemas 

matemáticos como uma metodologia de ensino em ciências, entre elas a matemática, por 

entendermos ser uma ciência rigorosa com estrutura consistente no Currículo.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997; 1998) indicam, como, um de seus 

objetivos do ensino fundamental no terceiro ciclo, que os alunos sejam capazes de “[...] 

questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso, 

o pensamento teórico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação” (PCN, 1997, p. 09). 

Nesta perspectiva observa-se que os conteúdos de frações são importantes, no entanto 

para os estudantes seu contexto e sua aplicação não saem da sala de aula. Outras vezes os 

professores de matemática buscam formar matemáticos na educação básica, em vez de 

desenvolver habilidades em decorrência do uso dela.  Essa atitude docente como geradora de 

consciência, gera efeitos inconsistentes ou inadequados no delineamento do ensino, 

especialmente da matemática.   

Em contrapartida à simples reprodução de procedimentos e ao acúmulo de 

informações, educadores matemáticos apontam a resolução de problemas como ponto 

de partida da atividade matemática. Essa opção traz implícita a convicção de que o 

conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm situações 

desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver estratégias de resolução 

(PCN, 1998, pp. 39-40). 

 

No entanto, os PCNs (1998) apontam críticas a tal abordagem metodológica, ou seja, 

por mais que as intenções sejam as melhores “[...] todavia, tradicionalmente, os problemas não 

têm desempenhado seu verdadeiro papel no ensino, pois na melhor das hipóteses, são utilizados 
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apenas como forma de aplicação de conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos” 

(PCN, 1998, p. 40) porém, desconhecidos por alguns professores. 

Coaduna-se com essas reflexões Nunes Neto et al. (2014) quando ressalta que além 

desses fatores mencionados,    

No exercício do magistério, saber lecionar determinado conteúdo não significa ser 

bom professor; porém, é uma condição necessária, mas não suficiente, pois muitas 

vezes o professor se dispõe a ensinar e alguns estudantes não aprendem. Outras vezes, 

alguns professores chegam até a se dispor a lecionar algo que ainda não aprenderam. 

Por tal motivo deve-se estudar e encontrar meios efetivos no processo de 

aprendizagem para formar um profissional que saiba resolver situações-problema (p. 

158). 

 

Neste contexto, as teorias de aprendizagem tem buscado compreender a relação 

desenhada no ensino, entre o sujeito e o objeto, construindo assim, os fundamentos teóricos de 

uma ciência psicológica que superasse as concepções idealistas, materialistas e mecanicistas, 

numa psicologia cultural, histórica e instrumental (NUNES NETO et al., 2014). 

Posto que, na percepção de se trabalhar conceito, sujeito, habilidades, significados, 

sentidos, criatividade, atitudes e conteúdos no processo de escolarização em função da 

aprendizagem, entendemos à falta de metodologias fundamentadas em teorias de aprendizagem 

como ação isolada do próprio educando, nesta interação deste último ao objetivo sólido de 

ensino. Neste sentido, os estudantes não conseguem enxergar significados nos conteúdos que 

se tornam cada vez mais distante do seu conhecer e reconhecer utilidades, atitudes e valores 

para uma vida social, pois não contemplam a necessidade de apropriação de um conhecimento, 

seja ele matemático, para ter acesso as regras das evidências que a educação, em especial a 

matemática, possibilita.  

É com essa visão de preparar o estudante para a vida que os estudos de Vygotsky (1995, 

1991, 2001, 2003a, 2012); Leontiev (2005); Galperin (1984; 2013a, 2013b, 2013c, 2013d, 

2013e, 2013f, 2313g);  Talízina (1988, 2000); Ramalho, Núñes e Gauthier (2003); Rolindo 

(2007); Ribeiro (2008); Mendoza et al., (2009a, 2009b, 2009c; 2009d; Mendoza e Tintorer, 

2010, 2011, 2012, 2013); Moreira (2011a); Monteiro e Ghedin (2012); Ferreira e Costa (2012); 

Puentes e Longarezi (2013); Nunes Neto et al., (2014) entre outros apresentam, relevantes 

discursões do processo cognitivo que envolve o ensino como desenvolvimento sistemático de 

re/orientação das pesquisas de aprendizado. 

Naturalmente que o processo metodológico envolve vários caminhos para se pensar, 

organizar, implantar e implementar o ensino e, dessas acepções, podemos ressaltar o quão óbvio 

que todas as teorias de ensino gere algum modelo de aprendizado. Mas, ainda não está claro do 

ponto de vista científico e filosófico que uma teoria de ensino possa proporcionar tal 
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aprendizado. Existem relações que condicionam este processo, no entanto, o estudante precisa 

saber matemática para saber física? Ele precisa entender seu idioma para refletir sobre filosofia, 

ciência e tecnologia? Ele precisa saber ler para entender a linguagem matemática? Estas 

indagações nos direcionam ao conhecimento dito válido, ou seja, aquele que se aprende em sala 

de aula. E, esse por sua vez, direcionam atitudes e valores através do tempo, das vivências que 

geram conhecimento, cujo sujeito por meio da sua cultura se apropriou e que naturalmente a 

história da matemática, calçada em situações problemas construiu o seu contexto para enfrentá-

los.  

Nesta construção, os professores envolvidos no processo de ensino, precisam conhecer 

e reconhecer o sujeito aprendente, pois ensinar ainda é a melhor forma de se aprender, agregar 

significados e sentidos no agir, em função da aprendizagem que está vivendo. O contexto social 

no qual este sujeito está inserido influencia nas suas relações formadas nos espaços escolares. 

Todavia, o que não faz parte do espaço escolar, não faz parte do currículo e dificilmente será 

aprendido pelo estudante. Mas, como preparar o estudante, senão existe uma relação direta entre 

a sua aprendizagem e os problemas do seu dia a dia? 

Neste olhar, o processo didático-pedagógico e metodológico direciona o ensino, no 

entanto os professores precisam conhecer as teorias que são, às bases de sustentação do mesmo, 

para não comprometer assim, a proficiência dos estudantes e a sua prática. Entretanto, conhecer 

as teorias pode ser uma condição necessária, porém, não é suficiente, pois o produto 

transformado e transformador vive e participa desse contexto histórico que nos faz ser o que 

somos. Um efeito transformador na prática pedagógica requer olhares docentes treinados para 

tal aplicação, caso contrário esta prática tornar-se-á nula. 

Esse tipo de problemática está diretamente relacionada às práticas didáticas-

pedagógicas e metodológicas dos professores, no entanto, propõe-se que é possível contornar 

algumas situações. É importante ressaltar ainda, que os docentes devem ter formação específica 

e adequada na disciplina que lecionam para entender as formas de organização dos objetivos de 

ensino no antes, durante e depois de uma atividade construída ao redor de um único problema 

(VAN DE WALLE, 2009, p. 62). 

Disso decorre que os críticos da abordagem de resolução de problemas, em geral, 

apontam para a necessidade dos estudantes aprenderem habilidades básicas e que estas devem 

ser ensinadas por exposição de regras (instrução direta) no processo de descobrir procedimentos 

matemáticos, sem aceitá-los cegamente. 
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O ensino por meio da Atividade de Situações Problema matemáticos, possibilita que o 

estudante seja problematizador em procurar soluções e solucionar incoerência, desafios e 

questões que envolvam o seu contexto social, sendo uma ferramenta poderosa e eficaz para o 

ensino e a aprendizagem do ensino da matemática de forma significativa, no entanto Talízina 

(1984, 1988, 1994, 2000) discorre que o processo de ensino aprendizagem deve estar 

fundamentado tanto com base na psicologia da educação quanto numa metodologia que permita 

ao professor organizar e dirigir, o processo de estudo respondendo as particularidades deste 

processo com o apoio dos meios técnicos disponíveis. 

Percebe-se que ensinar e aprender envolve um desafio constante, para tanto, encontrar 

meios efetivos que desenvolvam aprendizagem nos estudantes requer que um bom ensino seja 

motivador, promova a mudança no tradicional e facilite a aprendizagem de forma significativa 

para a vida. 

Portanto, com base neste contexto, queremos buscar caminhos para entender que o 

ensino precisa estar estruturado no processo da resolução de problemas, através da Atividade 

de Situações Problema (ASP) compreendida como um sistema de quatro ações (compreender o 

problema, construir o modelo matemático, solucionar o modelo matemático e interpretar a 

solução) baseado na teoria de formação por etapas das ações mentais e dos conceitos (Galperin, 

2013c), na direção do processo de ensino aprendizagem fundamentada pela teoria geral da 

direção (Talízina, 1988) e os princípios de resolução de problemas de Polya (Mendoza, 2009; 

Mendoza et al., 2009; Mendoza; Tintorer, 2010) resolvemos pesquisar respostas aos fenômenos 

que envolvem o processo de ensino e aprendizado, em especial o processo didático da Atividade 

de Situações Problema Matemático no conteúdo de fração. Entendendo este último, como uma 

forma de se representar uma quantidade a partir de um valor, que é dividido por um determinado 

número de partes iguais. Ou seja, parte de um todo.  

 

VI - A estrutura da Dissertação 

O percurso desta investigação foi sistematizado da seguinte forma: no primeiro capítulo, 

empreende-se um resgate da evolução da teoria histórico-cultural, no intuito de compreender 

os princípios das concepções da psicologia cognitiva visando uma orientação no processo de 

ensino sistematizado, na resolução de problema com o conteúdo de fração mediante um olhar 

sobre a Atividade de Situações Problema. Com base nessas reflexões, no segundo capítulo, se 

realiza uma construção sobre o processo metodológico que será trilhado mediante os princípios 

teóricos do método dialético com enfoque na abordagem mista. Em função disso, no terceiro 
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capítulo, apresenta-se os resultados da aplicação, orientação e controle do experimento. Dessas 

acepções infere-se os dados que serão demonstrados e analisados enquanto resultados da 

pesquisa em questão.  

Assim sendo, salientamos que este estudo sustenta-se em seis pilares, sendo eles: 

introdução; capítulo sobre a atividade de situações problema; capítulo sobre procedimentos 

metodológicos; resultados e análises do processo avaliativo; considerações finais e 

recomendações desta pesquisa.  

Portanto, a direção do processo de estudo desta pesquisa fundamenta-se na Atividade 

de Situações Problema, na aprendizagem do conteúdo de fração fundamentada na teoria de 

formação por etapas da ações e dos conceitos de Galperin, com os estudantes do 5º ano da 

Escola Municipal Laucides Inácio de Oliveira. É importante ressaltar que este processo deu-se 

por etapas, de forma cíclica.  

Com base neste contexto, buscou-se caminhos de respostas à questão de pouca 

aprendizagem referenciando autores como: Vasconcelos (2005); Dante (1998, 2003, 2005); 

Moreira (2009, 2011); Costa e Moreira (1996, 1997a, 1997b, 1997c); Cedro (2004, 2008); 

Grando (2009); D’Amore (2007); Van de Walle (2009); Ribeiro (2008); Mendoza (2009); 

Mendoza et al. (2010, 2011, 2012, 2013); Duarte (2011); Nunes Neto et al. (2014); Feitosa 

(2014); Santos (2014); dentre outros que buscaram sistematizar a aquisição do conhecimento 

válido enquanto método de ensino. Nesta busca, entende-se que a ASP em Matemática pode 

ser utilizada como metodologia de ensino dos conteúdos matemáticos, em especial de fração, 

na compreensão que ensinar envolve educar para a vida. 
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CAPITULO I – ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA EM 

MATEMÁTICA 

O processo de ensino-aprendizagem deve estar fundamentado por teorias de 

aprendizagem que tenham como foco a aquisição de um conhecimento, quer dizer, a 

aprendizagem cognitiva é a que focaliza a cognição, o ato de conhecer, processar a informação, 

dar significados, compreender que resulta no armazenamento organizado de informações, de 

conhecimentos, na memória do ser que aprende e esse complexo organizado é conhecido como 

estrutura cognitiva (MOREIRA, 2011, pp. 12-13). Daí a necessidade de considerar o conceito 

de aprendizagem em seu enfoque teórico, dando ênfase a cognição, por entendermos que esta é 

produzida por construção (cognitivismo) que por sua vez modelam a construção cognitiva 

(construtivismo). 

Galperin (2013a, p. 478) nos leva a compreender o exato alcance das ideias pedagógicas 

da definição deste conceito, ressaltando que “[...] chamaremos aprendizagem a toda atividade 

cujo resultado é a formação de novos conhecimentos e habilidades em quem a executa, a 

incorporação de novas qualidades aos conhecimentos e habilidades que já se possuíam”. Sendo 

esta definição, uma limitação para o seu uso neste contexto. 

A partir dessa reflexão, podemos dizer que, teorias sistematizam conhecimentos com 

explicação de eventos e fenômenos, dado o olhar e o problema no tempo e no espaço, pois 

segundo Moreira (2011, p. 13) “Uma teoria de aprendizagem é, então, uma construção humana 

para interpretar sistematicamente a área de conhecimento que chamamos de aprendizagem”. 

De um modo geral, são constituídas de conceitos e princípios. A partir dessa reflexão, podemos 

dizer que “Conceitos são signos que apontam regularidade em objetos ou eventos, os quais são 

usados para pensar e dar respostas rotineiras e estáveis ao fluxo de eventos. Princípios são 

relações significativas entre conceitos”. 

Dessa perspectiva, a teoria histórica cultural de Vygotsky (estuda os instrumentos e 

signos, linguagem e interação social) ressalta que o processo de assimilação do homem está 

dado pela experiência social. Vygotsky, Leóntiev e Galperin reconhecem a natureza social da 

atividade interna (intrapsicológica) do homem e sua unidade com a atividade externa 

(interpsicológica), prática ou material (Vygotsky, 2001, 2003a, 2003b; Talízina, 1984, 1988, 

1994;). 

Nesse sentido, os trabalhos de Vygotsky, Leóntiev, Galperin e seus partidários, 

criaram os princípios que constituem a bases da psicologia soviética, entendendo a atividade 



27 

 

 

 

como objeto da psicologia; o reconhecimento da natureza social da atividade psíquica do 

homem; e o reconhecimento da unidade da atividade psíquica e atividade externa, prática. 

Os estudos desses autores vêm ao encontro de nossos anseios, no sentido de mostrar 

que a teoria da atividade faz parte do contexto evolutivo e reestrutural da psicológica soviética, 

que teve seu início nos princípios da filosofia marxista do século XIX. Neste redesenhar da 

psicologia era necessário superar o subjetivismo, o fenomenalismo, o mecanicismo, o 

materialismo e o idealismo das relações sociais que eliminavam o caráter específico do psíquico 

que a liquidavam enquanto ciência. Nesta perspectiva, propõe-se dizer que um grupo de jovens 

pesquisadores, entre os quais Lev S.Vigotsky (1896-1934), Alexander R. Luria (1902-1977) 

Alexei N. Leóntiev (1903-1979) que, nas décadas de 1920 e 1930, formularam um novo 

conceito teórico da psicologia, sem ignorar as funções mais complexas do ser humano na 

descrição subjetiva de tais fenômenos; ou seja, o sujeito não atua diretamente ao meio, é 

mediado por significados, signos, ferramentas culturais e atividade. 

Dessas acepções, na teoria da atividade de Leóntiev (2005) o estudante se relaciona 

com o mundo através da atividade que está formada por ações com suas respectivas operações 

para alcançar um objetivo. As ações constituem a unidade principal, o objetivo e a motivação 

devem estar próximos para constituir uma atividade de estudo. Leóntiev reconhece nos 

trabalhos de Vygotsky que a atividade interna ou mental é reflexo da atividade externa ou 

material, mas não indica como ocorre o processo desta transformação. 

A partir dessa implicação, Galperin indica o caminho para a transformação não 

resolvida por Leóntiev, ao colocar que a atividade antes de ser mental deve passar por cinco 

etapas qualitativas, que são: formação da base orientadora da ação; formação da ação em forma 

material ou materializada; formação da ação verbal externa; formação da linguagem interna 

para si e a formação da linguagem interna, mental. Isto se conhece como a teoria de formação 

por etapas das ações mentais e dos conceitos de Galperin (2013c).  

O percurso que constituiu o corpo teórico deste trabalho depreende da teoria de 

desenvolvimento cognitivo de L. S. Vygotsky, destacando a sua evolução que teve implicações 

mais claras para o alcance dos objetivos desta pesquisa. Trata-se, sem dúvida, dos precursores 

da psicologia marxista soviética na perspectiva histórico-cultural de Vygotsky e seus 

seguidores, A. N. Leontiev, P. Ya. Galperin, N. F. Talízina, que apresentam novas formulações 

que incluem distinções e complementos em relação à base teórica inicial. 

Nesta perspectiva propõe-se dizer que o processo de formação e desenvolvimento da 

psicologia marxista, teve como expoentes os intelectuais, tais como: L. S. Vygotsky, A. N. 
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Leontiev, A. R. Lúria, S. L. Rubinstein, A. V. Zaporozhets, D. B. Elkonin, L. V. Zankov, A. V. 

Petrovsky, P. Ya. Galperin, V. V. Davydov, N. F. Talizina, V. S. Mujina, L. I. Bozhovich, A. 

Petrovski e P. I. Zinchenko (PUENTES e LONGAREZI, 2013). Esta corrente é denominada 

corrente psicológica que explica o desenvolvimento da mente humana com base nos princípios 

do materialismo dialético, na formação do pensamento teórico e da linguagem, no 

desenvolvimento e apropriação da experiência histórico-social do homem (TALÍZINA, 1988, 

2000; ROLINDO, 2007; SOARES, 2007; MENDOZA et al., 2009a, 2009b; MENDOZA e 

TINTORER, 2010, 2011, 2012, 2013; MOREIRA, 2011; MONTEIRO e GHEDIN, 2012; 

FERREIRA e COSTA, 2012; VIGOTSKII, 2012; PUENTES e LONGAREZI, 2013; NUNES 

NETO et al., 2014). 

Naturalmente que a formação do pensamento teórico requer uma orientação pedagógica 

e adeguada para que ele possa acontecer. Nessa perspectiva, a resolução de problema 

matemático se resume como uma aplicação do estudo de cada conteúdo matemático e nesta 

pesquisa, a ASP é conceituada por Mendoza (2009a) como um sistema de ações invariantes1 

que tenham como objetivos, criar habilidades na resolução de problemas matemáticos que o 

estudante deve construir com a orientação do professor.  

Portanto, este capítulo destaca aqueles aspectos que têm implicações mais claras para a 

aprendizagem e o ensino. Trata-se sem dúvida, de uma abordagem fundamentada nas obras 

apresentadas. Para aprofundamento, recomenda-se recorrer as bibliografias citadas.  

 

1.1 TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL – L. S. VYGOTSKY 

A teoria de Vygotsky, parte da premissa que o desenvolvimento cognitivo não pode 

ser entendido sem referenciar o contexto social e cultural no qual ele ocorre. Dessas acepções 

Longarezi e Puentes (2013, p.19), discutem basicamente que em Vygotsky, 

As práticas culturais demandam a um só tempo: relações sociais entre os homens de 

diferentes gerações; e o caráter mediado de tais relações. Nesses processos, tem-se o 

instrumento como mediador entre o sujeito e objeto, e o signo como mediador entre 

um sujeito e outro sujeito. A escola deve proporcionar aos alunos “uma ampla 

comunicação com o mundo que não esteja baseada no estudo passivo, senão que na 

participação ativa e dinâmica na vida. 

Tal como foi dito, Vygotsky destaca-se por definir a complexidade dessas práticas 

culturais como processo dialético, no desenvolvimento dos conceitos científicos, cujo, o ensino 

                                                 
1 Talízina (2001 apud por Puentes e Longarezi, 2013, p. 11) ressalta que “[...] os conteúdos invariantes são aqueles 

conhecimentos que constituem a base de muitos conteúdos das matérias escolares e não os conhecimentos 

particulares que a escola tradicional se esforça em ensinar. Por serem invariantes, esses conteúdos permitem a 

aquisição de conceitos científicos e ações mentais que podem ser transferidos para novas situações da mesma 

espécie pelo alto nível de abstração e generalização em que se formam”. 
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define o papel da escola. “Quer dizer, o desenvolvimento cognitivo não ocorre independente 

do contexto social, histórico e cultural” (MOREIRA, 2011, p. 107). Para ele, tais processos são 

de origem e natureza social, ou seja, próprio ao ser humano. 

Interessado no funcionamento cognitivo do ser humano, enquanto parte de uma 

realidade histórico-cultural específica, Vygotsky (2012) empreendeu seus trabalhos em trazer 

subsídios para a compreensão desse ser psicológico. Assim, de certa forma centra-se numa 

temática pertencente à psicologia cognitiva (percepção, memória, atenção, solução de 

problemas, fala, atividade motora, pensamento teórico e raciocínio lógico) envolvendo relações 

entre linguagem e pensamento, no funcionamento intelectual e, na cultura da qual os indivíduos 

fazem parte. Com tal extensão teórica, sua obra traz implicações para as pesquisas nas áreas de 

educação e ensino de ciências. 

Em função disso, “Vygotsky conclui que as origens das formas superiores de 

comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém 

com o mundo exterior” (VYGOTSKY, 2012, p. 25).  

Aliás, a asserção de que os processos mentais superiores do indivíduo têm origem em 

processos sociais é um dos pilares da teoria de Vygotsky. Outro é a ideia de que esses 

processos mentais só podem ser entendidos se compreendermos os instrumentos e 

signos que os mediam. O terceiro pilar de sua teoria é o chamado “método genético-

experimental”, por ele utilizado na análise do desenvolvimento cognitivo do ser 

humano (MOREIRA, 2011, p. 108). 

Tomando esse contexto, Vygotsky buscava a superação das ideias defendidas pelas 

correntes idealista e mecanicista por ele criticada. Defendia que era necessário superar na 

psicologia o subjetivismo, o fenomenalismo e liquidar a separação da psique da vida real do 

homem como portador das relações sociais. “Utilizava métodos e princípios do materialismo 

dialético, para compreender o aspecto intelectual humano. Para ele, através dessa abordagem 

seria possível descrever e explicar os processos psicológicos (percepção, memória, atenção, 

pensamento, etc.) superiores”, ou seja, as origens das formas superiores de comportamento 

consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo mantém com o mundo 

exterior (ROLINDO, 2007, p. 51). 

As implicações dessa ideia, de que os processos mentais superiores do indivíduo têm 

origem em processos sociais e só podem ser entendidos se compreendermos os instrumentos e 

signos é sustentado em sua teoria. Daí a necessidade de criar uma nova abordagem dos 

processos psicológicos estritamente humanos e, a partir desse caminho, direcionar uma 

psicologia em bases materialistas.  

Contudo, ressalta Longarezi e Puentes (2013) que, 
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Justamente no núcleo teórico da nova psicologia (psicologia objetiva), tal como 

Vigotski a pretende propor, estão: (a) a determinação da consciência pela existência 

social; (b) o caráter mediatizado das atividades sociais que constituem a consciência 

de cada ser humano singular; (c) o caráter desenvolvimental, isto é, histórico, da 

origem do psiquismo humano; e (d) a concepção do desenvolvimento da 

personalidade como “caminho para a liberdade” [...] entre outros princípios fulcrais 

(LONGAREZI e PUENTES, 2013, p. 16).  

 

Podemos compreender que estas relações sociais se convertem, no indivíduo, em 

funções psicológicas através da mediação, ou atividade mediada indireta, algo típico da 

cognição humana. Quer dizer, a conversão de relações sociais em funções mentais superiores 

não é direta, é mediada. Essa mediação inclui o uso de instrumentos e signos que segundo 

Moreira (2011), 

Um instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa; um signo é algo 

que significa alguma outra coisa. Existem três tipos de signos: 1) indicadores, são 

aqueles que têm uma relação de causa e efeito com aquilo que significam [...] (fumaça 

indica fogo, porque é causada por fogo); 2) icônicos, são imagens ou desenhos daquilo 

que significam; 3) simbólicos, são os que tem uma relação abstrata com o que 

significam. As palavras, por exemplo, são signos linguísticos, os números são signos 

matemáticos; a linguagem, falada e escrita, e a matemática são sistemas de signos. 

(p.108-109). 

 Para Vygotsky, as sociedades criam não só instrumentos, mas também sistemas de 

signos; ambos são criados ao longo da história dessas sociedades e modificam, influenciam seu 

desenvolvimento social e cultural, e deste processo inter para intra psicológico entre ambos 

(instrumento e sistema de signos) produzida culturalmente é que se dá o desenvolvimento 

cognitivo, ou seja, por meio desta apropriação (internalização) das construções (instrumentos e 

signos) sócio históricas e culturais, via interação social, o sujeito se desenvolve cognitivamente. 

Assim, todas as funções mentais superiores se originam como interação entre seres humanos 

(MOREIRA, 2011, p. 109 -110). 

É necessário analisar que os estudos de Vygotsky vêm ao encontro de enfocar o 

indivíduo e o contexto, nas interações entre eles e nesse contexto, Vygotsky (2012) fundamenta 

a transmissão dinâmica de “inter” para “intrapessoal” do conhecimento social, histórica e 

culturalmente construída.  Vale ressaltar que Vygotsky gostava de chamar este modo de estudo 

de psicologia “cultural”, “histórica” ou “instrumental”. Cada termo reflete e destaca fontes 

diferentes do mecanismo geral pelo qual a sociedade e a história social moldam a estrutura 

daquelas formas de atividades que distinguem o homem dos animais. Compreende-se com base 

neste autor, os seguintes significados: 

Modo instrumental,  

Se refere a natureza basicamente mediadora de todas as funções psicológicas 

complexas. Diferentemente dos reflexos básicos, os quais podem caracterizar-se por 
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um processo de estímulos resposta, as funções superiores incorporam os estímulos 

auxiliares, que são tipicamente produzidos pela própria pessoa [...] (VIGOTSKII, 

2012, p. 26). 

O aspecto cultural, 

Envolve os meios socialmente estruturados pelos quais a sociedade organiza os tipos 

de tarefas que a criança em crescimento enfrenta, e os tipos de instrumentos, tanto 

mentais como físicos, de que a criança pequena dispõe para dominar aquelas tarefas. 

Um dos instrumentos básicos inventado pela humanidade é a linguagem, e Vigotskii 

deu ênfase especial ao papel da linguagem na organização e desenvolvimento dos 

processos de pensamento (VIGOTSKII, 2012, p. 26). 

O elemento histórico, 

Funde-se com o cultural. Os instrumentos que o homem usa para dominar seu 

ambiente e seu próprio comportamento não surgiram plenamente desenvolvidos da 

cabeça de Deus. Foram inventados e aperfeiçoados ao longo da história social do 

homem. A linguagem carrega consigo os conceitos generalizados, que são a fonte do 

conhecimento humano. Instrumentos culturais especiais, como a escrita e aritmética, 

expandem enormemente os poderes do homem, tornando a sabedoria do passado 

analisável no presente e passível de aperfeiçoamento no futuro (VIGOTSKII, 2012, 

p. 26). 

Vygotsky (2012) sistematizou seu estudo sobre estes termos numa teoria de 

desenvolvimento cognitivo.   

Segundo Vygotsky, os processos mentais superiores (pensamento, linguagem, 

comportamento volitivo) têm origem em processos sociais; o desenvolvimento 

cognitivo do ser humano não pode ser entendido sem referência ao meio social. 

Contudo, não se trata apenas de considerar o meio social como uma variável 

importante no desenvolvimento cognitivo. Para ele, desenvolvimento cognitivo é a 

conversão de relações sociais em funções mentais. Não é por meio do 

desenvolvimento cognitivo que o indivíduo torna-se capaz de socializar, é por meio 

da socialização que se dá o desenvolvimento dos processos mentais superiores (2011, 

p.108). 

Em resumo, Vygotsky (2012) estabeleceu a tese fundamental sobre o caráter social e 

racional da natureza humana. Para ele, o desenvolvimento da psique no indivíduo é de natureza 

social e tem lugar por intermédio do processo de interiorização, de transformação do 

interpsíquico (atividade coletiva) em intrapsíquico (atividades individuais) formulando assim, 

os conceitos de Zona de Desenvolvimento Atual e Zona de Desenvolvimento Proximal.  

De um modo geral, Vygotsky define "zona de desenvolvimento proximal" como a 

distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um 

problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através de resolução 

de um problema sob a orientação de um professor. Nesse contexto passou-se a considerar, que 

as aptidões e caracteres especificamente humanos não se transmite de maneira hereditária, mas 

se adquirem pela via da adaptação da cultura criada pelas gerações precedentes (VYGOTSKY, 

1991, 2001, 2003a, 2003b, 2012). 
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Para Vygotsky (2012), o processo de assimilação do homem está dado pela experiência 

social e tanto o pensamento quanto a linguagem constitui funções mentais resultantes do 

processo social da transformação do ser natural (biológico) em ser social (cultural), onde a 

linguagem torna-se o principal meio de mediação como forma de atuar entre o sujeito numa 

atividade direcionada ao objeto. É pela mediação que se dá a internalização (reconstrução 

interna de uma operação externa) de atividades e comportamentos sócio-históricos e culturais 

e isso é típico do domínio humano. E essa mediação inclui o uso de instrumentos e signos 

(MOREIRA, 2011, pp. 108-109). No entanto, Vygotsky não estabeleceu uma relação direta 

entre a psique e a atividade prática do sujeito, mas cria as bases do princípio da unidade da 

psique e da atividade (Talízina, 1988). 

Para Talízina (1988) existem algumas críticas a Teoria Histórico-Cultural de 

Vygotsky, que segundo ela, 

 Limita-se a pesquisar os instrumentos como o processo fundamental da internalização; 

 Não analisa a influência que desempenham as novas relações entre os homens no 

processo da atividade laboral sobre a psicologia humana;  

 Não estabelece uma relação com clareza entre sujeito com o mundo externo na 

formação das funções psíquicas; 

 Não considera a atividade do sujeito com o mundo dos objetos, como o passo decisivo 

no processo de assimilação dos conceitos.  

A superação das deficiências da teoria de Vygotsky sobre atividade prática e psiques, 

assim como no desenvolvimento do princípio da condicionalidade social da psique humana, 

encontra-se nos trabalhos de Rubinshtéin, Leóntiev e seus colaboradores (Talízina, 1988). 

Segundo Mendoza et al., (2009b) Rubinshtéin propõe analisar a atividade do homem 

como objeto da psicologia, porém tampouco revelou a relação concreta entre a psique e a 

atividade, seja no plano teórico ou experimental. Esta deficiência foi resolvida por Leóntiev, ao 

analisar de maneira crítica e objetiva a teoria histórica cultural de Vygotsky, sobre a base de 

que, não são os conceitos, se não a atividade real que une o organismo com a realidade 

circundante, o que determina o desenvolvimento da consciência em seu conjunto, assim como 

de suas funções psíquicas.  

Neste direcionamento, Monteiro e Ghedin (2012, p. 154) consideram em seus 

trabalhos que, 

A partir das pesquisas de Vigotsky, Leóntiev elaborou a teoria da atividade que está 

sempre relacionada com um motivo. Onde uma necessidade só é satisfeita quando 
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encontra seu objeto/motivo. A necessidade não orienta a atividade, pois é o objeto que 

determina as ações que estão diretamente relacionadas ao objetivo. E a necessidade 

encontra a sua ordem no objeto operação que são os procedimentos ou meio, técnica 

usada para alcançar objetivo. 

Em resumo, podemos disser que Vygotsky, Leóntiev e Galperin reconhecem a 

natureza social da atividade interna (psíquica) do homem e sua unidade com a atividade externa, 

prática ou material. Na teoria da atividade de Leóntiev (2004) o aluno se relaciona com o mundo 

através da atividade que está formada por ações com suas respectivas operações para alcançar 

um objetivo. As ações constituem a unidade principal, o objetivo e a motivação devem estar 

próximos para constituir uma atividade de estudo. Leóntiev reconhece nos trabalhos de 

Vygotsky que a atividade interna ou mental é reflexo da atividade externa ou material, mas não 

indica como ocorre esta transformação. 

Posteriormente Galperin indica o caminho para a transformação não resolvida por 

Leóntiev, ao colocar que a atividade antes de ser mental deve passar por cinco etapas 

qualitativas. Esta sistematização ficou conhecida como: a teoria de formação por etapas das 

ações mentais e dos conceitos de Galperin (GALPERIN, 2013c). 

 

1.2 CONCEITO DE ATIVIDADE 

A teoria da atividade tem como principal pesquisador Aléxis N. Leóntiev (1903-1979) 

que centra seus estudos na atividade humana, pois através da teoria da atividade de estudo pode-

se organizar o processo de ensino e aprendizagem, cuja intenção essencial é aumentar a 

eficiência do processo instrutivo e educativo, com base no ensino programado (TALÍZINA, 

1988; MENDOZA, 2009; MENDOZA et al., 2010, 2011, 2012). 

Segundo Talízina (1988, p. 14) o ensino programado inclui os seguintes aspectos: a) a 

escolha da teoria psicológica de estudo que responde melhor às características específicas do 

ensino do homem; b) a formulação e realização das exigências de direção do processo de estudo 

apresentada pela teoria geral de direção e, c) a criação dos recursos técnicos de ensino 

orientados ao modelo selecionado de ensino que satisfaça as exigências da teoria geral de 

direçao. 

Mendoza (2009) descreve a atividade como, o processo mediante o qual o sujeito, 

responde às suas necessidades, relaciona-se com a realidade, adotando uma atitude para com a 

mesma. Mas “Por atividade, designamos os processos psicologicamente caracterizados por 

aquilo a que o processo como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o 

objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo” (LEONTIEV, 2012, 
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p. 68). Observa-se que Leontiev escolhe como objeto algo que não é psicológico, ou seja, a 

atividade externa. 

Nos seus estudos sobre a estrutura da atividade Leóntiev considerou o objetivo e o 

motivo como os elementos principais da atividade, compreendidos não como emoções internas, 

mas como objetos externos que dirigem a atividade do sujeito. Desta maneira, o motivo da 

atividade é interpretado por ele não somente como uma necessidade de alguma coisa do sujeito, 

mas como uma necessidade objetivada, como o objeto que move o sujeito para a ação.  

É importante ser relatado que Leontiev distingue os conceitos de atividade, ação e 

operação.  

 

Atividade, ação e operação são consideradas os componentes principais da Teoria da 

Atividade, possibilitando a relação entre o sujeito, o meio e o objeto da ação. Para que 

a atividade aconteça é essencial que haja uma necessidade, de forma que toda 

atividade está relacionada a um motivo, estreitamente relacionado com o objeto da 

atividade. Leontiev considera que a realização da atividade ocorre através de ações, 

tendo cada uma delas objetivos a alcançar. As diversas maneiras em que uma ação 

pode ser realizada são denominadas de operações, que estão relacionadas com as 

condições de realização da ação. Podemos considerar que um sujeito está em atividade 

quando os objetivos de suas ações estão relacionados com o motivo de sua atividade 

(RODRIGUES e FRANÇA, 2012, p. 05). 

 

Por atividade se entende os processos realizados por uma atitude vital, ativa, do sujeito 

para com a realidade. Uma característica da atividade é a coincidência do motivo e do objetivo. 

A atividade é motivada pelo objetivo que se deseja alcançar. As ações realizadas são 

consideradas como principais componentes de algumas atividades humanas. Chama-se ação o 

processo subordinado à representação do resultado a ser alcançado, isto é, o processo que é 

subordinado a um objetivo consciente. Do mesmo modo que o conceito do motivo se 

correlaciona com o da atividade, o conceito do objetivo se correlaciona com o da ação. Desse 

modo, a ação é um processo orientado, impulsionado não só por seu objetivo, mas pelo motivo 

da atividade que é realizada pela ação. A característica principal da ação difere da característica 

principal da atividade: a não coincidência do motivo com o objetivo. 

Já as operações são métodos por meio do qual a ação é realizada; deste modo, as 

operações correspondem não ao motivo, nem ao objetivo da ação, mas às condições nas quais 

se encontra o objetivo. Assim, as operações são formadoras das ações. Desse modo, Leontiev 

(2005) introduziu o conceito do sentido da atividade (das ações) para o sujeito, como a relação 

entre o motivo e o objetivo. O sentido, neste caso, intervém como a relação entre duas coisas 

que cumprem funções determinadas na atividade e que se constituem como seus elementos 

estruturais. Na relação das atividades externa e interna, segundo Leontiev (Ibidem) a atividade 

prática externa se interioriza adquirindo a forma da atividade interna, ideal. A unidade da 
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atividade exterior, prática e a da interior psíquica têm as mesmas estruturas. Na atividade 

psíquica, da mesma maneira que na atividade prática deve-se distinguir a atividade 

propriamente dita das ações e das operações. A junção da estrutura da atividade externa e da 

atividade psíquica interna torna possíveis suas transições e transformações mútuas.  

Como a atividade constitui o objeto da psicologia, a análise da atividade é feita em 

unidades que conservam todas as suas peculiaridades específicas. Desse modo, a ação como 

unidade de análise tem a mesma estrutura que a atividade: o objetivo, o motivo, e o objeto sobre 

o qual está orientada.  

Esta análise da atividade, tendo a ação como unidade, foi exposta pela primeira vez por 

Leontiev e, logo depois por Rubinshtein, sendo ato tanto da atividade prática como da teórica, 

a ação como “unidade” da atividade, tomada em seu conteúdo psicológico, é um ato que emerge 

de certos motivos e é dirigido a um objetivo determinado (TALÍZINA, 1988, MENDOZA et 

al., 2009).  

Leontiev (2012) considera que a realização da atividade ocorre através de ações, tendo 

cada uma delas objetivos a alcançar. Verifica-se que a Teoria da Atividade constitui-se como 

um importante recurso metodológico para o planejamento de estratégias de ensino, uma vez 

que considera que no processo de aprendizagem de conceitos científicos o sujeito deve 

desenvolver ações apropriadas que se apresentam, inicialmente, na forma de ações externas 

para, posteriormente, serem internalizadas. Destaca-se, assim, o papel da atividade na 

compreensão da formação das funções psicológicas superiores. 

A partir dessa reflexão, podemos dizer que, para Leontiev (2012) o que determina 

diretamente o desenvolvimento da psique do estudante é a evolução de sua atividade, tanto 

interna como externa. Daí a necessidade determinante das condições sócio históricas nas quais 

o crescimento do sujeito ocorre, mas também a importância do desenvolvimento da consciência 

individual. Nesse sentido, ressaltamos que, 

Devido a experiência histórico-social, o ser humano desenvolveu características 

mentais superiores que mudam rapidamente em consequência das exigências do 

convívio social. Com isto, seu progresso histórico é transmitido de uma geração a 

outra, através da experiência filogenética (histórico-social), isto porque sua atividade 

principal é o trabalho (MONTEIRO; GHEDIN, 2012, p. 156) 

 

Neste contexto há uma relação particular entre atividade e ação. O motivo da atividade, 

sendo substituída, pode passar para o objeto da ação, com o resultado de que a ação é 

transformada em uma atividade. Naturalmente que esse processo fundamenta a base psicológica 

das mudanças e transições da atividade de um estágio do desenvolvimento para outro 

(Vygotsky, 2012, pp. 68-74). 
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 Monteiro e Ghedin (2012, p. 156) ressaltam que, 

Para se “apropriar” dos objetos ou fenômenos é necessário executar uma atividade 

adequada ao conteúdo no objeto ou no fenômeno dado, mas as ações e operações estão 

relacionadas com o objeto. No entanto a criança não percebe as ações combinadas, 

mas as assimila quando atinge o objetivo da atividade. As experiências da criança 

neste primeiro princípio são fixadas e não se transmite pela hereditariedade e se 

desenvolvem por meio das relações práticas e verbais que existe entre elas e as pessoas 

que a rodeiam na atividade comum. 

 

Observa-se que, o objeto constitui o ponto central na diferenciação entre as atividades. 

Sendo, uma necessidade satisfeita quando a atividade encontra o seu objeto. Os processos de 

internalização da atividade são os que possibilitam a consciência social. “A consciência é o 

produto da atividade dos homens com outros homens e com os objetos [...] esse produto é 

resultado das significações sociais estabelecidas nas relações de trabalho, que adquire um 

sentido próprio para cada ser humano” (MONTEIRO; GHEDIN, 2012, p. 166).  

Essa apropriação da significação social do ser humano, 

é um processo de transmissão e assimilação que se dá pela educação [...] o professor 

é o responsável pela mediação da atividade pedagógica, já que a finalidade é garantir 

a apropriação dos bens materiais elaborados sistematicamente. Por esta razão, ressalta 

que compreender o significado social da atividade pedagógica permitirá conhecer o 

que motiva a prática da atividade docente (Id. Ibidem, p. 167). 

 

A atividade ocorre na interação do sujeito com o objeto, na qual se origina o processo 

psíquico que media essa interação. Isto possibilita que a representação subjetivada do objeto 

possa formar-se no sujeito e produzir a objetivação da regulação psíquica no resultado da 

atividade. É um processo em que ocorre a transição entre o sujeito-objeto em função das 

necessidades dos primeiros. A vida humana é um sistema de atividades onde umas substituem 

as outras, que sejam em forma transitória ou definitiva, pois ela tem caráter objetivo e esta é 

sua principal característica. Na atividade está implícito o objeto, isto é, uma atividade sem 

objeto não existe. O objeto da atividade responde as necessidades do sujeito. Portanto, a 

atividade existe através das ações, e por sua vez, as ações existem através das operações. Pode-

se, então, entender que não é pelo pensamento herdado que a pessoa constrói o conhecimento, 

pois é necessária uma ação real para tal.  

Dessa perspectiva, Vygotsky ressalta que, o pensar pode revelar-se como pensamento 

lógico, conceitual e, como pensamento mítico. O primeiro opera por método e o segundo opera 

por associação dos fragmentos heterogêneos, ou seja, 

Na consciência é que se estabelece o processo do pensamento, que permite aos seres 

humanos influenciarem no mundo através das suas atividades, conforme o que 

desejam, planejam e são capazes de executar. Porém, esta etapa da atividade apenas a 

organiza até a sua fase de avaliação, ainda como possibilidade e, baseada nos 



37 

 

 

 

instrumentos psicológicos apreendidos da cultura. Mas a atividade, como qualquer 

outro processo psíquico, encerra-se ao ser materialmente realizado, na realidade 

social, isto é, quando é manifestada como comportamento mediado por instrumentos. 

Assim, a educação deveria ensinar o domínio dos instrumentos psicológicos e físicos, 

que permitam a consecução plena do processo (KATO, 2013, p 04). 

 

Em termos da consciência Luria (1991) a define como sendo a “habilidade em avaliar 

as informações sensórias, ou seja, em responder a elas com pensamentos e ações críticas e em 

reter traços da memória de forma que traços ou ações passados possam ser usados no futuro”. 

Na concepção de Talízina (1988, p. 30) o princípio do caráter ativo do objeto da 

psicologia significa que a psique é entendida não como um fenômeno da consciência, mas como 

forma da atividade vital do sujeito, que assegura a solução de determinadas tarefas no processo 

de sua interação com o mundo. O homem (sujeito) intervém como um princípio ativo e não 

como um simples receptor do psíquico. Ele não cumpre somente as ações práticas externas, mas 

também as ações psíquicas. A psique não é simplesmente o quadro do mundo, o sistema de 

imagens, mas a atividade, o sistema de ações e operações unidas pelo motivo e pelo objetivo. 

Este enfoque do caráter ativo da psique muda substancialmente o objeto da psicologia 

que agora não deve somente estudar algumas funções psíquicas como a atenção, a vontade, as 

emoções, etc., mas o sistema de ações da atividade (TALÍZINA, 1988, p. 31). 

Assim, algumas funções, entrando na atividade, ocupam nela um determinado lugar 

estrutural, cumprem certo papel funcional. Naturalmente que as regularidades da atividade não 

podem ser reduzidas às regularidades de alguns de seus elementos ou da soma destas 

regularidades. Dito em outras palavras, o objeto da psicologia, a atividade, é sistêmico por sua 

natureza e deve ser estudado de forma sistemática (Vygotsky, 2012; Leontiev, 2012). 

 Para Longarezi e Franco (2013, p. 85) “é fundamental compreender que por meio da 

atividade o homem domina não somente o uso de instrumentos materiais, mas, principalmente, 

o sistema de significações que encontra já pronto, formado historicamente”.  

A diferença deste princípio do enfoque do caráter ativo do objeto da psicologia para 

com os demais consiste na análise do processo real da interação do homem com o mundo em 

sua integridade e que transcorre como processo de solução da tarefa.  

Um determinado jogo de operações realizado pela ação, um modelo segundo o qual é 

realizado pelo sujeito; constitui um ato de sua atividade vital real. Finalmente, a ação, da mesma 

maneira que a atividade é subjetiva, ou seja, pertence ao sujeito e sempre intervém como 

atividade de uma personalidade concreta (Id. Ibidem, 1988, p. 32). 

A escolha da ação como unidade da análise psicológica não significa subestimar as 

imagens. As imagens, da mesma maneira que a operação, são os elementos mais simples da 
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atividade psíquica, neles se perde o caráter específico da psique como atividade. Por isso o 

enfoque dado exige o estudo das imagens não tomadas por si mesmas, mas como elementos das 

ações, da atividade. As imagens, tanto sensoriais como conceituais, ocupam na atividade do 

sujeito um lugar estrutural ou do objeto (objeto da ação), ou do modelo, segundo o qual a ação 

se realiza. Deste modo, a análise em unidades das ações não conduz à perda das imagens, porém 

sim, elimina sua auto atividade, a possibilidade admitida voluntária ou involuntariamente de 

sua interação imediata (TALÍZINA, 1988, p. 32). 

A relação das imagens com as ações intervêm seguindo várias linhas. Em primeiro lugar, 

as ações são um meio de formação das imagens; nem uma só imagem, nem sensorial, nem 

abstrata, pode ser obtida sem a correspondente ação do sujeito. A imagem é sempre resultado, 

produto de determinadas ações. A percepção como imagem sensorial é resultado das ações da 

percepção produto da “apercepção”. O conceito é objeto das ações mentais, etc., em segundo 

lugar, as operações constituem o mecanismo psicológico das imagens. A atualização da 

imagem, seu restabelecimento pelo sujeito é sempre o cumprimento por este (ainda que 

instantâneo) das operações que se acham na base da imagem, entram organicamente nesta 

(GALPERIN, 1957). Por último, a utilização da imagem no processo da solução de diferentes 

tarefas opera mediante sua inclusão em uma ou outra ação (TALÍZINA, 1988). 

Desta forma, a ligação entre as imagens e as ações desenvolvem o papel principal 

pertence à ação. A imagem sem a ação do sujeito não pode nem ser formada, nem restabelecida, 

nem ser utilizada. Disso se deduz que dirigir a formação das imagens só é possível mediante as 

ações, pois a ação como unidade de análise da atividade foi exposta pela primeira vez por 

Leóntiev e, logo depois por Rubinshtéin (Id. Ibidem). 

A partir desse levantamento, Talízina (1988) giza que sendo ato tanto da atividade 

prática como da teórica, a ação como unidade de análise da atividade, tomada em seu conteúdo 

psicológico, é um ato que emerge de certos motivos e é dirigido a um objetivo determinado; 

tendo em conta as condições em que este objetivo é alcançado, a ação intervém como solução 

da tarefa formulada ante o indivíduo, deste modo, escreve que a ação como unidade da análise 

psicológica entrou na psicologia soviética junto com o reconhecimento de um enfoque do 

caráter ativo do objeto da psicologia. No entanto, apesar do reconhecimento geral deste 

enfoque, a ação como unidade da análise não encontrou ampla aplicação nas investigações 

psicológicas concretas. Daí por que durante a elaboração da teoria do ensino é importante não 

só reconhecer como atividade o processo de estudo, mas também analisar este processo em 

unidades de ações. 
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O estudo de Leóntiev sobre a estrutura da atividade mostrou que a unidade da psique e 

da atividade externa reside em que as duas representam a atividade; bem como a atividade 

psíquica, interna, representa uma atividade material e externa transformada. Desse modo, a 

atividade psíquica se forma não simplesmente no processo da atividade prática, mas da 

atividade prática (Id. Ibidem). 

Apesar do estudo de Leóntiev ainda surgiam dúvidas sobre como se formavam as novas 

ações internas, qual seria o caminho de sua transformação de ações externas, práticas e quais 

seriam as principais características da ação como unidade de qualquer atividade, de que sistema 

concreto de ações é formado distintos tipos da atividade psíquica interna. Assim, de acordo com 

Talízina (1988, p. 41), o mérito de encontrar as respostas para estes questionamentos pertence 

a Galperin, que expôs a teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos 

(Galperin, 2013c). Nesse sentido, ressaltamos que, 

 

Com base na compreensão de que é pela atividade externa que se constitui a atividade 

interna e, portanto, por ela que se potencializa o desenvolvimento das capacidades 

humanas, podemos apreender que, de todo constructo teórico de Leontiev, o cerne de 

sua teoria encontra-se em torno do conceito de atividade, daí a denominação de suas 

construções conceituais enquanto Teoria da Atividade. Esse é, então, o conceito 

central de todas suas análises e proposições (LONGAREZI; FRANCO, 2013, p.87). 

 

A partir desses levantamentos, cabe-nos registrar que Leontiev reconhece nos trabalhos 

de Vygotsky que a atividade interna é reflexo da atividade externa, porém não explica como 

ocorre essa transformação do plano material (interpsicológico) para o plano mental 

(intrapsicológico). Dessa forma, a explicação dos processos de internalização não foi fornecida 

pela Teoria da Atividade, sendo abordada por Galperin, na teoria de formação por etapas das 

ações mentais e dos conceitos, que se integra de forma dialética as teorias de Vygotsky e 

Leóntiev. Portanto, Leóntiev converte a atividade no objeto da psicologia e é precisamente 

através dela, que o sujeito se relaciona com o mundo, mas quem estabelece a relação entre a 

atividade externa e interna é Galperin (GALPERIN, 2013c; TALÍZINA, 1988, 2000; 

MENDOZA, 2009; MENDOZA et al., 2009a, PUENTES e LONGAREZI, 2013; 

LONGAREZI e FRANCO, 2013; VYGOTSKY, 2012). 

Portanto, Leóntiev sustentava a tese da psique como atividade externa transformada e 

sua realização no processo da ontogenia. Vygotsky, por sua vez, já havia discutido o princípio 

da internalização e a formação de funções psicológicas superiores, seu caráter social e mediado. 

E, por fim, Galperin investiga de forma sistemática essas teses de Leontiev e de Vygotsky 

(NÚŇEZ e OLIVEIRA, 2013, pp. 294-295). 
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1.3 TEORIA DA FORMAÇÃO DOS CONCEITOS E DAS AÇÕES MENTAIS - GALPERIN 

Considerado na literatura como o ultimo psicólogo que trabalhou diretamente com 

Vygotsky, levando suas ideias e as de Leóntiev ao grau de investigação experimental “[...] 

Galperin, nega dialeticamente ideias de Vygotsky e Leóntiev, seguindo-os e acrescentando-lhes 

elaborações inéditas, ao mesmo tempo” (PUENTES; LONGAREZI, 2013, pp.38-39).  

A ideia fundamental da Teoria da Formação das Ações Mentais e dos conceitos é que 

tais ações, por sua natureza, são objetivas e que, inicialmente, realizam-se com apoio 

de objetos externos e, na medida em que são manipulados, passando por uma série de 

etapas, posteriormente são realizadas no plano mental esse tornam propriedade da 

psique (NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2013, p. 295). 

 

Para Núñez e Oliveira (2013) Galperin tinha como preocupação compreender como os 

conceitos complexos e muito distintos de mediação e interiorização, apresentados por Vygosky 

poderiam ser instrumentalizados para se organizar um ensino que desenvolvesse os estudantes 

como personalidades integrais. A teoria de assimilação de Galperin considera que os estudantes 

sob a orientação do pedagogo (professor) e sob um processo que segue etapas definidas, 

assimilam procedimentos gerais da atividade intelectual como também de conhecimento (Idem, 

Ibidem).  

Neste direcionamento, a teoria de Galperin sinaliza estruturar o ensino com base numa 

aprendizagem de conceitos teóricos e científicos, para desenvolver o pensamento e o estudo 

como um sistema de determinados tipos de atividade, cujo cumprimento conduz o estudante a 

novos conhecimentos e hábitos. Aborda tanto a unidade da atividade psíquica quanto a atividade 

externa como princípio da sua teoria.  

Galperin demonstrou que a atividade prática externa se interioriza e adquire a forma 

de atividade interna ideal. No entanto, ao tomar a forma psíquica e tornando-se 

relativamente independente, não se deixa de representar a atividade, ou seja, os 

processos dirigidos para a solução de tarefas vitais que surgem no processo de 

interação do sujeito com o mundo (NÚÑEZ & OLIVEIRA, p.293). 

 

O reconhecimento da unidade da atividade psíquica e prática (interna e externa) da 

atividade material formam o processo dinâmico e complexo dos mecanismos de sua 

transformação e fundamentam a construção da teoria de assimilação de Galperin. Neste 

processo Galperin (2013c) giza que o estudo é toda atividade que tem como resultado de sua 

execução a formação de novos conhecimentos e habilidades, ou, os antigos conhecimentos e 

habilidades adquirem novas qualidades. Cada tipo de atividade do estudo é, por sua vez, um 

sistema de ações unidas por um motivo que, em seu conjunto, asseguram a realização do 

objetivo da atividade da qual fazem parte. 

Segundo Puentes e Longarezi (2013), 
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A atividade psíquica se forma da atividade prática, na dialética externo-interno. 

Sustenta-se que é possível formar processos mentais por meio de uma atividade 

externa com um modelo planejado. A formação das ações mentais e conceitos pauta-

se no princípio de que são ações objetivas que inicialmente se realizam com apoio de 

objetos externos, passando por etapas até a realização no plano mental. A estruturação 

de novas ações é primeiro material, depois verbal e, por fim, mental, possibilitando o 

desenvolvimento das funções psíquicas. No processo de internalização, pode-se 

distinguir a “orientação” e a “execução” da ação. A “base orientadora da ação” é uma 

concepção prévia da ação que se realizará, um modelo da atividade que o professor 

apresenta como mediação semiótica e pode ser de vários tipos (p. 38).  

  

A essência da teoria de Galperin consiste em primeiro lugar, em encontrar a forma 

adequada da ação (Talízina, 1988); segundo, encontrar a forma material de sua representação; 

e, terceiro, transformar essa ação externa em interna. A partir dessa reflexão, podemos dizer 

que a tese central da Teoria de Galperin sistematiza que a assimilação dos novos “conhecimento 

e habilidades se dá por etapas, ou seja, da passagem da experiência social para a experiência 

individual ou, como explica Vygotsky (1987), do plano interpsicológico ao plano 

intrapsicológico, como expressão do princípio de internalização da atividade” (Núñez et. al, 

2013, p. 390). Nessa transformação, que passa por esses três momentos, são produzidas 

mudanças na forma da ação, pois, segundo a teoria, o conteúdo permanece o mesmo.  

Em função disso, Galperin (2013c, p.440) ressalta que,  

As ações de aprendizagem devem ser adequadas ao conteúdo do conceito para que 

este possa ser entendido e assimilado corretamente e não de maneira reprodutiva [...]. 

Toda esta dinâmica da assimilação se explica através do passo das ações – cujo 

conteúdo é o conceito, pelas diferentes etapas do processo de assimilação desde o 

plano materializado até o mental, por tratar-se de ações novas. Do mesmo modo, se 

esclarecem as características do processo de assimilação quando estas não têm essa 

condição de novidade. A assimilação transcorre no processo de ensino às crianças [...], 

cujo resultado fundamental é o desenvolvimento das ações mentais com diversos 

parâmetros e indicadores fundamentais de qualidade (generalização, conscientização, 

abreviação, etc.), que permitem à criança operar – ação por fórmula- com o conceito 

em sua aplicação a diversas situações, de maneira efetiva, sem erros. 

 

Galperin demonstrou que a atividade prática externa se interioriza e adquiri a forma de 

atividade interna ideal. No entanto, ao tomar a forma psíquica e tornando-se relativamente 

independente, não deixa de representar a atividade, ou seja, os processos dirigidos para a 

solução de tarefas vitais que surgem no processo de interação do sujeito com o mundo. “A 

atividade psíquica não se torna puramente espiritual, isto é, essencialmente oposta à atividade 

pratica externa (...) o processo da consciência e a atividade externa não são coisas distintas, mas 

forma de um único processo: a atividade. Uma forma engendra a outra e se deriva dela”. 

(NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2013, p. 293-294). 

A teoria de Galperin se sustenta no princípio de que só é possível a formação de 

processos mentais pela via de uma atividade planejada, os quais se constituem em órgãos 
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funcionais da própria atividade. Nesse sentido, ressaltamos que Galperin (2013c, 441), após 

suas investigações conclui que “As ações que depois se convertem em “mentais” primeiro 

foram externas, materiais. As ações mentais são os reflexos, derivados destas ações materiais, 

externas. Durante a formação da ação interna, sobre a base da exterior, se distinguem quatro 

etapas fundamentais”.  

1. A formação da base orientadora da nova ação; 

2. A formação do aspecto material dessa ação; 

3. A formação de seu aspecto linguístico e, 

4. A formação dessa ação como um ato mental. 

Além desta linha fundamental de mudanças, a ação se modifica em três direções: no 

grau de generalização, de abreviação e de assimilação (Galperin, 2013c). 

Com base neste contexto, queremos buscar caminhos para responder o problema 

levantado na pesquisa. No entanto, alguns autores (Talízina, 1988; Núñez, 2013; Mendoza, 

2009; Mendonza e Tintorer, 2010) entre outros seguidores se divergem quanto a organização 

do ciclo cognitivo para o desenvolvimento da psique humana, proposto por Galperin. Portanto, 

frente a isso, assume-se a organização proposta por Talízina (1988). 

E0: “Motivacional” 

E1: “Elaboração da Base Orientadora da Ação (BOA)” 

E2: “Formação da ação em forma material ou materializada” 

E3: “Formação da ação verbal externa” 

E4: “Formação da ação na linguagem externa para si” 

E5: “Formação da ação na linguagem interna”. 

Segundo Talízina (2000) “Nas diferentes etapas da formação da habilidade, as tarefas têm 

funções diferenciadas. Na primeira etapa, servem para orientar os alunos na motivação pela 

aprendizagem. Na segunda, são usadas para construir a orientação da atividade que é objeto de 

aprendizagem, e, nas etapas posteriores, são o meio para a assimilação segundo os indicadores 

qualitativos” (NÚÑEZ, 2013, p. 399).  Para tanto, as formações por etapas das ações que levam 

às ações externas ou objetais, as internas ou ideais, constituíram o método fundamental do 

processo de assimilação (GALPERIN, 2013c). 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES 

 

Segundo Núñez e Oliveira (2013, p. 302) “Algumas das características da ação estudada 

pela teoria [...] são: a forma na qual se realiza a ação; o grau de generalização; o grau de 



43 

 

 

 

detalhamento; o grau de consciência; o grau de independência; o grau de retenção da atividade 

ou grau de solidez; e o caráter racional”.  No entanto, Talízina (1988) diferencia as qualidades 

da ação em dois grupos: qualidades primárias e qualidades secundárias.  

As primeiras constituem o grupo de propriedades fundamentais da ação. São 

características independentes uma da outra, pois não estão inter-relacionadas a ponto 

de serem dependentes entre si. São exemplos de características primárias: o grau de 

generalização, a forma da ação, o grau de independência, o caráter detalhado ou 

reduzido da ação. As segundas são dependentes das primeiras, ou seja, não se podem 

formar de maneira independente, são consequência da qualidade com que se formam 

as características primarias. Entre os parâmetros ou características secundarias, pode-

se citar o caráter consciente, ou grau de solidez ou estabilidade e o caráter razoado 

(NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2013, p. 302) 

  

Nas características primárias das ações: 
 

 A forma é a ação principal, determina como o sujeito se apropria da ação na 

transformação da atividade externa à interna; 

 A forma material ou materializada (modelo ou gráficos) é como o sujeito recebe o 

objeto de estudo; 

 A forma perceptiva não produz câmbios nos objetos, são ações teóricas que se 

manifestam na capacidade de escutar e ver; 

 A forma verbal externa se conhece como linguagem externa e se manifesta de 

maneira oral ou escrita; 

 Por último, a forma interna é produto da evolução da atividade prática à mental. 

 O caráter generalizado da ação é caracterizado pela separação das propriedades 

essenciais e não essenciais; 

 O caráter explanado é a capacidade dos alunos de explicar as ações; 

 O caráter assimilado é o tempo que transcorre, desde a realização do sistema de 

ações pelo aluno com ajuda do professor até chegar ao cumprimento das ações 

independentes. 

Nas características secundárias das ações: 

 A solidez da ação está dada pelo cumprimento eficaz das ações da etapa material 

até a etapa mental e grau de automatização como consequência da ação mental e 

generalizada; 

 O caráter consciente da ação é caracterizado pelo cumprimento na forma verbal e 

explanação das ações; 

 O caráter abstrato da ação é o resultado da forma mental com alto grau de 

generalização, utilizando a base orientadora da ação do tipo três; 
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 Por último, o caráter razoável da ação se determina pela orientação do sistema 

invariante de ações para a resolução de problemas matemáticos, usando a base 

orientadora de ação do tipo três. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que, para Galperin (2013c, p. 404-441) toda ação se caracteriza, segundo 

ele “antes de tudo pelas variações que produz em seu objeto e pelo resultado a que conduz. 

Igualmente, a ação mental se caracteriza por sua variação determinada e por seu caráter dirigido 

e um fim de seu objeto. Porém aqui o objeto é “mental”. Por isso a ação mental pode ser 

determinada como a habilidade de realizar “mentalmente” uma transformação determinada do 

objeto”.  

1.3.2 PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO 

 

A dinâmica de ensino proposto por Galperin, 

Considera o aluno como um ser ativo no processo de apreensão do conhecimento em 

que a prática é o elemento principal da aprendizagem, desde que esteja alicerçada por 

uma Base Orientadora da Ação, que direciona uma escolha consciente de uma dentre 

diversas possibilidades de ação. O aluno compreende o significado operacional do 

conceito, buscando e experimentando a sua utilidade na resolução dos problemas, ao 

invés de memorizar fórmulas e resolver exercícios de maneira mecânica, ou seja, sem 

compreender o que se realiza. Assim, o aluno deve não apenas aprender a fazer, mas 

também saber explicar como e porque está agindo de determinada maneira 

(RODRIGUES; FRANÇA, 2012, p. 07). 

 

Talízina (1988) considera a teoria de formação por etapas das ações mentais de 

Galperin como a base psicológica mais adequada para dirigir o processo de estudo. Por um 

lado, têm-se as possibilidades para dirigir o processo de assimilação dos conceitos científicos 

e, por outro, a formação dos métodos da atividade cognitiva. 

 
Figura 1 - Sistematização da estrutura das características das ações 
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A teoria da formação por Etapas das Ações Mentais de Galperin é um estudo que 

compõe um sistema de determinados tipos de atividades, cujo princípio é conduzir o aluno a 

obter novos conhecimentos e hábitos, onde cada atividade de estudo é por sua vez, um conjunto 

de ações, unidas por um motivo, que asseguram a realização do objetivo da atividade da qual 

fazem parte.  

Segundo Núñez (2009) a essência da teoria de Galperin consiste em inicialmente 

encontrar a forma adequada da ação, em seguida, encontrar a forma material de representação 

da ação e, por fim, transformar a ação externa em ação interna. Nesta concepção, as ações antes 

de ser mentais, ou seja, internalizada pelos estudantes passam por cinco etapas qualitativas, que 

são: 

 Etapa da Base Orientadora da Ação: 

A primeira etapa constitui a familiarização com as condições concretas da ação e sua 

representação em forma de um modelo do sistema de operações adequado à 

assimilação do conceito. Corresponde à etapa da Base Orientadora da Ação (BOA) 

que, na opinião de Galperin, é um elemento que determina a qualidade do processo de 

assimilação (NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2013, p. 296). 
 

 Etapa formação da ação em forma material ou materializada: 

A segunda etapa é a de formação da ação no plano material ou materializada, ou seja, 

com objetos reais ou suas representações. Ação se realiza de forma detalhada segundo 

cada operação e, em cada uma desta, a orientação e o controle se realizam de acordo 

com o conteúdo e não só com o resultado (Id. Ibidem). 

 

 Etapa de formação da ação verbal externa:  
 

A terceira etapa constitui a formação da ação na linguagem sem apoio em objetos 

materiais ou em suas representações materializadas. Nesse nível, a ação se realiza 

usando os recursos da linguagem externa (oral ou escrita). É uma etapa de raciocínio 

da atividade, que se executa segundo o sistema de operações, de forma detalhada, 

sendo cada operação orientada e controlada pelo estudantes de acordo com o conteúdo 

e não só com o resultado (Id. Ibidem). 

 

 Etapa da formação da ação na linguagem interna para si: 

 
Nessa etapa (linguagem externa para si), a ação se realiza de forma semelhantes à 

etapa anterior, mas sem som. Realizam-se operações que são controladas de acordo 

com os resultados de cada uma delas (Id. Ibidem). 

 

 Etapa da ação no plano mental: 

 
Na quinta etapa (ação no plano mental), a ação se reduz - não é mais detalhada em 

todo o sistema de operações – e se automatiza, transformando-se em fala interna sui 

generis, que resulta desse processo e na qual se formam as imagens (conceitos) e as 

ações adequadas a ele (Id. Ibidem). 
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Além das cinco etapas Talízina (1988) introduziu uma etapa que antecede as demais, 

chamada de etapa motivacional, pois segundo ela, caso não seja trabalhada durante o processo 

de ensino programado, esta pode comprometer as demais etapas no planejamento da formação 

da ação mental e dos conceitos (TALÍZINA, 1988). No entanto “o motivo nasce do encontro 

entre a necessidade e o objeto, é ele que impulsiona a atividade, uma vez que objetos e ações 

por si só não são capazes de iniciá-la” (LONGAREZI e FRANCO, 2013, p.90).  

 

As etapas de formação são compatíveis com a ideia de se tomar, como um ponto de 

partida, não só as ideias prévias – o conhecimento enquanto representação, ao estilo 

construtivista – como também o grau de desenvolvimento da habilidade a ser formada. 

Por intermédio dessa habilidade são construídos os conceitos, os valores e as atitudes, 

os quais contribuem para o desenvolvimento da personalidade integral dos estudantes. 

Dessa forma, não constitui uma visão empirista, positivista ou algorítmica, uma vez 

que considera e respeita as diversidades, a liberdade, a subjetividade na aprendizagem 

e o desenvolvimento dos estudantes como sujeitos com suas histórias diferentes 

(NÚÑEZ; OLIVEIRA, 2013, p. 306). 

   

Portanto, seu planejamento se sustenta em três ideias básicas: a definição de um sistema 

de orientação, o estabelecimento de um sistema de parâmetros ou características da ação e as 

etapas da formação da ação mental (NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2013), na auto transformação do 

próprio sujeito que se orienta e se avalia no processo. 

O êxito para alcançar o objetivo (estado final) depende diretamente do conhecimento 

dos principais estados intermediários e de sua sucessão, pois o programa de direção do processo 

de estudo deve assegurar, por conseguinte, o movimento dos tipos, em formação da atividade 

psíquica através das principais etapas qualitativas deste processo. Para indicar o conteúdo 

concreto destas etapas e sua sucessão recorre-se às regularidades específicas do processo 

dirigido, no nosso caso, a teoria da aprendizagem aplicada, ou seja, da formação por etapas das 

ações mentais. Desse modo, as peculiaridades das etapas do processo de assimilação 

determinam tanto o programa fundamental do ensino como em grau considerável, o programa 

de regulação. 

Segundo Ferreira e Costa (2012), 

Talízina (...) defende que o estudo é um conjunto de atividades, cujo cumprimento 

impulsiona o aluno para novos conhecimentos possibilitando a aquisição de novas 

habilidades que por sua vez garante o êxito do objetivo de aprender algo. A realização 

dessas atividades é possível a partir do cumprimento da ação pelo aluno, e esta, 

pressupõe sempre a existência de determinado objetivo que por sua vez, alcança a 

base de certo motivo. Toda ação está relacionada com o objeto a ser conhecido, no 

caso, o conteúdo, e o cumprimento dessa ação pressupõe a representação tanto da ação 

quanto das condições em que ela se realiza. Nessa perspectiva toda ação inclui um 

conjunto de operações, que se constituem num conjunto de meios pelos quais se 

realiza determinada ação (pp. 03-04). 
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Deve-se considerar que durante a direção do ensino nem sempre se necessita da 

correção: se o processo dirigido se desenvolve em correspondência com os objetivos propostos, 

o professor não exerce nele nenhuma influência complementar. Consequentemente, não haverá 

a segunda etapa da direção, mas sim a obtenção das informações sobre os passos do processo 

dirigido. O que não é o caso em se tratando do processo ensino-aprendizagem. 

A correção do processo de assimilação que é realizada como resultado da utilização 

destas informações é considerado como uma das etapas independentes da direção. 

A realização do enlace de retorno2 aplicada ao processo de estudo pressupõe a solução 

de problemas. Em primeiro lugar, a determinação do conteúdo do enlace de retorno: a separação 

do conjunto das características controladas tendo-se em conta, por um lado, os objetivos do 

ensino e por outro, a teoria psicológica do ensino que se toma como base para a criação dos 

programas de ensino. A regra geral consiste em controlar as principais características 

independentes do processo, resultando na mudança conjunta de um estado qualitativo a outro. 

No processo de estudo, o autocontrole cumpre-se não só com a função de enlace de 

retorno, mas, igualmente, a função de reforçamento e, por isso está relacionado com a esfera 

motivacional do estudante (TALÍZINA, 1988, p. 53). 

É essencial que no enlace do retorno, o movimento do processo dirigido no presente, 

atue em seu desenvolvimento no futuro. Com isto se inclui no conteúdo do enlace de retorno 

tanto a etapa da obtenção da informação sobre o estado do objeto dirigido (ensino) pelo 

dirigente (professor) como a ação reguladora deste último. Esta é uma interpretação de alguns 

pesquisadores (Idem, Ibidem). 

 Segundo Talízina (1988, p. 35) não se pode transmitir os conhecimentos acumulados 

sobre o mundo desprezando este mundo e passando por alto, dentro dele, a prática da pessoa, a 

qual estes conhecimentos são transmitidos. Dessas acepções, as riquezas e as ideias acumuladas 

pela humanidade e representadas pelo sistema de conceitos e leis científicas, de formas criadas 

pelo pensamento, não podem ser transmitidas à geração seguinte, já preparada, por entendermos 

que a nova geração só pode assimilar tudo isso com a ajuda de sua própria atividade orientada 

para o mundo das coisas sobre as quais transmite-se o conhecimento. 

 Portanto, o efeito do ensino e do desenvolvimento é resultado direto da atividade dos 

educandos que os vincula ao mundo circundante. Seu caráter, por um lado, e o grau em que é 

                                                 
2 Segundo Talízina (1988, p. 52) o conceito de enlace de retorno está relacionado com o surgimento da cibernética, 

contudo, a necessidade do enlace do retorno na conduta dos animais e na atividade do homem já era do 

conhecimento de filósofos e psicólogos.  
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dirigido pela pessoa que ensina, por outro, são as vias principais de elevação da qualidade da 

assimilação, do efeito aperfeiçoador do ensino (TALÍZINA, 1988, p.36). 

 O homem utiliza o conceito para a classificação dos objetos, para sua comparação, etc., 

somente quando dominam os métodos lógicos correspondentes, os modos de ações que incluem 

um determinado sistema de operações mentais que são cumpridas segundo uma regra 

determinada (Id. Ibidem, p.36). 

 De sorte, as ações são os componentes principais no processo de assimilação da 

experiência. Sem dominá-las, o mundo das coisas (materiais e ideais) permanecerá inacessível 

para o homem (TALÍZINA, 1988, p.37). Leóntiev (1960) diz que para dominar “o produto da 

atividade humana deve-se realizar uma atividade adequada que represente dito produto” (p. 11).  

 

1.3.3 DIREÇÃO DO PROCESSO DE ASSIMILAÇÃO 

Talízina (1988) assinala que para elevar o nível de direção do processo do homem, não 

são suficientes os ganhos da psicologia experimental, sendo necessário e importante utilizar os 

dados de uma série de outras ciências, em primeiro lugar da cibernética, que é a Ciência da 

direção. Porém, na cibernética não encontramos senão as exigências gerais de uma direção 

eficaz, cuja realização é impossível sem considerar a originalidade do processo dirigido. Daí 

que a elaboração de problemas do ensino programado deve apoiar-se simultaneamente também 

nas ciências que estudam as particularidades específicas do processo de estudo. Dito em outras 

palavras, o desenvolvimento e a introdução do ensino programado só podem ter êxitos com o 

apoio da teoria geral da direção e na teoria psicopedagógica do ensino. 

 A teoria examinada não só dispõe de métodos de projeção de tipos eficazes de atividade 

cognitiva, como também de princípios de direção do processo de assimilação desta atividade.  

A transformação da atividade externa, material, em mental realiza-se conforme o 

sistema de características qualitativas das ações (grau de generalização, de 

consciência e de independência, forma da ação etc.) As mudanças qualitativas 

acontecem em uma série de momentos cuja substituição lógica constitui o processo 

de transformação da atividade exterior, material, em atividade psíquica, interna 

(NÚÑEZ e OLIVEIRA, 2013, p. 301). 

 

A transformação da atividade é conduzida pelos princípios de direção do processo de 

ensino aprendizagem fundamentada pela teoria geral da direção, que deve ser cíclica e 

transparente formada pelos seguintes elementos: D1) objetivo de direção ou de ensino, D2) o 

estado de partida da atividade psíquica dos alunos, D3) os principais estados do processo de 

assimilação, D4) o enlace de retorno no ensino e D5) a correção do processo de estudo.   
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Figura 2 - Direção da Atividade de Estudo (MENDOZA, 2009). 

  

1.4 RESOLUÇÃO DE PROBLEMA COMO METODOLOGIA DE ENSINO NO 

CONTEÚDO DE FRAÇÃO 

Resolver um problema não é simplesmente explicar um fato, não é fornecer uma 

explicação científica. “Resolver um problema é estabelecer uma relação entre fato e teoria [...] 

Simplesmente, a reposta proporcionada pela teoria deve ser considerada solução de problema” 

(FEIJÓ, 2003, p. 85). 

A Resolução de Problema como metodologia didático de ensino pode ser compreendida, 

por diversas concepções enquanto um importante instrumento didático e metodológico ao nível 

científico, escolar, social, político e cultural, sendo elemento indispensável de relações humana 

e escolar, em especial na matemática como uma estratégia valorosa para o desenvolvimento 

cognitivo do aluno, ou seja, a resolução de problemas foi e é a “coluna vertebral do ensino da 

instrução matemática” (DANTE, 1998). Nesta perspectiva deve ser vista como uma via para o 

ensino consciente da matemática a ser obtida através de um sólido processo mental. No entanto, 

Costa e Moreira (1996) defende que, 

Definir o que se entende por problema pode dar margem a várias interpretações: um 

problema é um estado subjetivo da mente, pessoal para cada indivíduo, um desafio, 

uma situação não resolvida, cuja resposta não é imediata, que resulta em reflexão e 

uso de estratégias conceituais e procedimentais, provocando uma mudança nas 

estruturas mentais. Hayes (1980) definiu problema como a fenda que separa um estado 

presente de um estado almejado; Gil Pérez et al. (1988) consideram problema como 

uma situação para a qual não há soluções evidentes; já Perales (1993) considera-o uma 

situação qualquer que produz, de um lado, um certo grau de incerteza e, de outro, uma 

conduta em busca de uma solução (p. 177). 
 

Todo ato mental real do sujeito decorre de um motivo. O sujeito começa a pensar 

quando sente necessidade de compreender, conduzir e solucionar situações problema. Para 

Boyer (1974), as buscas de soluções para problemas não resolvidos, sejam eles resolúveis ou 

não, sempre leva a descobertas importantes pelo caminho. A matemática tem sido 

frequentemente “comparada a uma árvore, pois cresce numa estrutura acima da terra que se 
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espalha e ramifica sempre mais, ao mesmo tempo que suas raízes cada vez mais se aprofundam 

e alargam em busca de fundamentos sólidos” (p. 43). 

Os processos cognitivos envolvidos no que chamamos resolução de problemas, 

estudados há já algum tempo no campo da Psicologia, têm despertado um interesse 

marcante entre os pesquisadores das áreas de Ciências e Matemática. Por um lado, 

isto é atribuído ao fato de que a resolução de problemas (R.P.), raciocínio e 

pensamento são atividades que se sobrepõem e fazem parte do “menu” destas 

disciplinas (...) pode ser vista como um elemento do pensamento, mas é provável que 

seja mais apropriadamente considerada como uma atividade de aprendizagem 

complexa que envolve pensamento (...) por outro, o fracasso generalizado nesta tarefa, 

dentro do contexto educacional, reforça a necessidade de entendê-la melhor com o 

objetivo de reverter esta situação (MOREIRA et al, 1996, p. 177). 

. 

Segundo Mendoza (2009) a resolução de problemas desempenha um papel de suma 

importância nos conteúdos curriculares, em questões que geralmente os alunos apresentam mais 

dificuldades. Por isso, os professores devem proporcionar diferentes recursos didáticos em sala 

de aula, a fim de garantir a efetividade do seu trabalho. Disso decorre que dentro dos objetivos 

da educação, o ensinar a pensar, e a resolução de problemas constituem-se em ferramentas 

práticas que todos os alunos podem aprender, mediante um ensino sistematizado e direcionado 

para um objetivo. 

De maneira bastante genérica, pode-se afirmar que uma dada situação caracteriza-se 

como um problema para um indivíduo quando, ao procurar resolvê-la, ele não chega 

a uma solução de forma imediata ou automática. Neste caso, necessariamente, o 

solucionador envolve-se num processo de reflexão e de tomada de decisões 

culminando, usualmente, no estabelecimento de uma determinada sequência de passos 

ou etapas a serem seguidas. Numa atividade envolvendo apenas exercícios, por sua 

vez, o que se observa é o uso de rotinas/passos automatizados, quer dizer, as situações 

com as quais o indivíduo se depara já são por ele conhecidas, podendo ser resolvidas 

por meios ou caminhos habituais (CLEMENT e TERRAZZAN, P 100, 2012). 

 

1.4.1 RESOLUÇÃO DE PROBLEMA NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

A literatura aponta concepções na perspectiva tradicional, construtivista e 

desenvolvimental, sobre a Resolução de Problema no Ensino da Matemática, pois sinaliza que 

a sua história transversaliza-se com a história da evolução humana, ou seja, a busca pelas 

respostas aos problemas de terra, navegação, distância, unidade de medidas entre outros que 

envolveram diversos processos mentais, dentre eles os da matemática.   

Em 2014, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) do 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) divulgou a relação dos países na 

primeira avaliação de “Resolução Criativa de Problemas”. Entre os 44 países participantes, o 

Brasil ocupa o 38º lugar, pois menos de 2% dos estudantes avaliados atingiram o desempenho 

máximo na resolução dos problemas aplicados. Segundo o relatório, no geral cerca de um em 

nove dos estudantes de 15 anos de idade, nos países da Organização para Cooperação e 
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Desenvolvimento Econômico (OCDE) “[...] são capazes de resolver os problemas mais 

complexos, em comparação com um em cada cinco, em Cingapura, Japão e Coréia”. Entretanto 

o resultado do PISA da OCDE revela que em média “[...] cerca de um em cada cinco estudantes 

são capazes de resolver apenas os problemas mais simples [...]” (PISA, 2014).  

Segundo Andreas Schleicher “Jovens de 15 anos de hoje com habilidades para resolver 

problemas pobres se tornarão adultos de amanhã lutando para encontrar ou manter um bom 

trabalho”. Neste direcionamento aponta que “Os decisores políticos e educadores devem 

reformular seus sistemas de ensino e currículos para ajudar os alunos a desenvolver suas 

habilidades de resolução de problemas que são cada vez mais necessários nas economias de 

hoje" (PISA, 2014).  

 Disso decorre que os métodos de ensino e da aprendizagem, utilizados para a 

resolução de problemas matemáticos tem a característica principal de serem tradicionais, neste 

sentido utilizam ditas resoluções nas aplicações dos conteúdos e não como o ponto de partida 

para formação de habilidades que resultam necessárias habilidades que serão aplicadas na 

ciência e na vida cotidiana do estudante. Frente a este dilema, o processo de ensino deve enfocar 

desde o ponto de vista do problema pelo que cada problema deva situar-se no centro da 

aprendizagem dos estudantes fundamentada sobre bases psicológicas. Neste contexto, “[...] um 

dos elementos motivadores para a aprendizagem do aluno é a proposta de um ensino centrado 

na resolução de problemas” (COSTA e FERREIRA, 2012, p. 03). Portanto a resolução de 

problema como metodologia de ensino é uma opção interessante a ser utilizada, sem 

desconsiderar as outras metodologias (MENDOZA; TINTORER, 2013).   

Van de Walle (2009) comenta que a maioria, senão todos, os conceitos e procedimentos 

matemáticos podem ser ensinados melhor através da resolução de problema. Acrescenta que 

para a aprendizagem os problemas devem começar onde os estudantes estejam relacionados 

com os conteúdos que devem aprender e tem múltiplos pontos de partidas. Considera que os 

objetivos das estratégias para a resolução de problema são: compreender o problema, resolver 

o problema e refletir sobre a resposta e solução, no entanto Pozo (1998) afirma para que se 

configurem verdadeiros problemas que obriguem “[...] o aluno a tomar decisões, planejar e 

recorrer à sua bagagem de conceitos e procedimentos adquiridos é preciso que as tarefas sejam 

abertas, diferentes umas das outras, ou seja, imprevisíveis. Um problema é sempre uma situação 

de alguma forma surpreendente” (p. 160). É importante ressaltar que, o ensino tradicional 

entende-se que “Resolver um problema pressupõe que o aluno: elabore um ou vários 

procedimentos de resolução (como realizar simulações, fazer tentativas, formular hipóteses); 
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compare seus resultados com os de outros alunos; valide seus procedimentos” (PCNs, 1998, p. 

41). 

Na concepção de Smole e Diniz (2001) a resolução de problemas é vista como 

perspectiva metodológica, incluindo uma postura frente ao que é ensinar e, consequentemente, 

do que significa aprender. Esta perspectiva visa ampliar o conceito de problema considerando 

que a Resolução de Problemas trata de situações que não possuem soluções evidentes e que 

exigem que o estudante combine conhecimentos e decida pela maneira de usá-los em busca da 

solução.  

Neste entendimento, precisa ser esclarecido que ensinar a resolver problemas significa 

apresentar situações-problema de forma técnica específica. Os problemas são os instrumentos 

precisos e definidos por uma Atividade de Situações Problema. Sendo esta última um sistema 

de ações e de coordenação complexa e simultânea de vários níveis como forma de investigação, 

e não uma metodologia de resolução de problemas com um fim em si mesmo. 

Tais afirmações vêm de encontro ao que queremos e neste anseio Mendoza e Tintorer 

(2013) ressaltam que compreender bem a tarefa ou problema não significa que se resolva, mas 

pelo menos é meio para sua solução. Naturalmente que o ensino deva ser ativo e re/processar-

se em fases consecutivas. Assim, deve ser proporcionadas situações de aprendizagem que 

despertem o interesse dos alunos, onde eles sejam desafiados a descobrir resultados e a 

estabelecer relações, pois um “problema matemático é uma situação que demanda a realização 

de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução não está 

disponível de início, mas é possível construí-la” (PCNs, 1998, p. 41). 

Para alguns autores, a resolução de problema está descrita dentro de três concepções: 

Como meta, processo ou habilidade básica. Considerar como um processo pode nos ajudar a 

perceber como lidamos com as habilidades e conceitos, como eles se relacionam entre si e que 

papéis ocupam na resolução de vários problemas. Finalmente, considerar a resolução de 

problemas como uma meta pode influenciar em tudo o que fazemos no ensino de Matemática, 

mostrando-nos uma proposta para o ensino.   

Todavia, segundo os PCNs (1998, p. 40) “A resolução de problemas, como eixo 

organizador do processo de ensino e aprendizagem de Matemática, pode ser resumido nos 

seguintes princípios”.  

 a situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e não a 

definição. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e métodos 

matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de problemas, ou seja, 

de situações em que os alunos precisem desenvolver algum tipo de estratégia para 

resolvê-las; 
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 o problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de forma quase 

mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. Só há problema se o aluno 

for levado a interpretar o enunciado da questão que lhe é posta e a estruturar a 

situação que lhe é apresentada; 

 

 aproximações sucessivas de um conceito são construídas para resolver um certo 

tipo de problema; num outro momento, o aluno utiliza o que aprendeu para 

resolver outros, o que exige transferências, retificações, rupturas, segundo um 

processo análogo ao que se pode observar na História da Matemática; 

 

 um conceito matemático se constrói articulado com outros conceitos, por meio 

de uma série de retificações e generalizações. Assim, pode-se afirmar que o aluno 

constrói um campo de conceitos que toma sentido num campo de problemas, e 

não um conceito isolado em resposta a um problema particular; 

 

 a resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo 

ou como aplicação da aprendizagem, mas uma orientação para a aprendizagem, 

pois proporciona o contexto em que se pode apreender conceitos, procedimentos 

e atitudes matemáticas (PCNS, 1998, pp. 40-41) 

. 

Dante (1998) define um problema matemático como qualquer situação que exija do 

pensamento matemático e dos conhecimentos matemáticos para sua solução. Ele classifica os 

problemas em seis tipos: exercícios de reconhecimento, exercícios de algoritmos, problemas 

padrões ou típicos, problemas heurísticos, situações problema e problemas quebra-cabeças. Nos 

problemas heurísticos a solução não se encontra diretamente no enunciado, necessita ser 

traduzida a um modelo matemático. As situações problema refletem a vida real, exigem da 

investigação e levantamentos de dados e são altamente motivadoras, classificando a formulação 

e resolução de problemas nas seguintes interpretações: meta, processo, habilidade básica e 

como metodologia de ensino. Como meta, ensina-se ao estudante que aprenda a formular e 

resolver problema; como processo, não é importante somente o resultado, senão os métodos, as 

estratégias e os procedimentos que são utilizados; como habilidade básica, o estudante deve ter 

a competência como cidadão e como metodologia de ensino, nela está contido todas as 

interpretações anteriores, mas se diferencia em que o ponto de partida da aprendizagem deve 

ser os problemas e posteriormente a formulação dos conteúdos (MENDOZA; TINTORER, 

2013). 

De acordo com os PCN’s de Matemática (1997, p. 44) resolver um problema não se 

resume em compreender o que foi proposto e em dar resposta aplicando procedimentos 

adequados. Aprender a dar uma resposta correta, que tenha sentido, pode ser suficiente para 

que ela seja aceita e até seja convincente, mas não é garantia de apropriação do conhecimento 

envolvido. Além disso, é necessário desenvolver habilidades que permitam pôr à prova os 

resultados, testar seus efeitos, comparar diferentes caminhos, para se obter a solução. Nesta 

forma de trabalho, o valor da resposta correta cede lugar ao valor do processo de resolução. O 
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fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a questionar o problema, a 

transformar um dado problema numa fonte de novos problemas, evidencia uma concepção de 

ensino e aprendizagem não pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela via da ação 

refletida que constrói conhecimentos. “De qualquer modo, falar em problema é considerar uma 

gama de situações que inclui desde simples quebra-cabeças, passando por problemas que 

enfrentamos no nosso cotidiano até problemas específicos envolvendo conhecimentos e/ou 

habilidades muito particulares” (COSTA; MOREIRA, 1996, p. 177). Portanto aponta alguns 

fatores que influenciam na resolução de problemas em sala de aula, que são: 

 Dificuldade em interpretar o problema, 

envolvendo o conhecimento semântico e específico do enunciado; as formas como o 

problema é apresentado ou formulado - uso de diagramas ou desenhos ou, 

simplesmente, verbal; número de variáveis ou informações que possam comprometer 

a memória de trabalho; representações confusas baseadas em analogias ou 

comparações equivocadas. 

 

 Dificuldade em utilizar conceitos chaves, 
 

articular instrumentos de resolução, relacionados com um ensino dissociado da prática 

de promover o conhecimento conceitual junto com o procedimental; o nível de 

explicação da maioria dos livros utilizados em sala de aula não contribui para isto, 

além de exigir, em seus textos, níveis de raciocínio superiores aos apresentados pelos 

alunos; por outro lado, alguns conteúdos mostram-se excepcionalmente difíceis para 

estudantes de escolas secundárias. 

  

 A organização do conhecimento na memória de longo prazo, 
 

de forma hierarquizada, facilita o seu uso quando é requerido, e responde por erros e 

fracassos, em caso contrário. 

 

 A tendência de aplicação de fórmulas,  
 

a um problema parece estar relacionada com o processamento de maiores “chunks” 

de informações, num certo tempo (...) por outro lado, resolver problemas implica em 

capacidades cognitivas que extrapolam a simples aplicação de fórmulas; em alguns 

trabalhos foi detectado que resolver “corretamente” um problema (...) não significa 

necessariamente entendê-los ou conhecer o conteúdo (princípios) que eles 

representam; por isso, é recomendado que, na R.P., o aluno seja exposto a estratégias 

que impliquem reflexão sobre os seus procedimentos de ação baseados no seu 

conhecimento conceitual, permitindo o envolvimento do aluno e a aptidão para ver o 

problema numa forma holística - fator mais forte que afeta esta atividade (Id. Ibidem, 

p. 67). 

 

O problema caracteriza-se pela aplicação de formulas, operações e construção reflexiva 

sobre a relevância e interesse de uma determinada situação que requer análise qualitativa e 

significativa na compreensão do seu contexto. Entretanto existem os problemas abertos e 

fechados. Nos abertos compreendem-se aqueles que envolvem conceitos e operações 
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matemáticas como ideia secundária no processo de interpretação dos dados primários e suas 

generalizações, porém não se condiciona as contradições da forma mecânica. Enquanto que os 

problemas fechados estão ligados a perguntas e respostas de análise dos resultados enfatizando 

as contradições, pois estão construídos em respostas e perguntas surgidas nas operações, 

procedimentos e atitudes matemáticas.  

Historicamente, verifica-se que a resolução de problemas foi construída a partir de 

respostas e perguntas surgidas nas atividades práticas do cotidiano, bem como por 

problemas ligados a investigações referentes à Matemática e a outras áreas da ciência. 

A resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou 

apenas como aplicação do conteúdo, mas uma orientação para a aprendizagem, pois 

proporciona o contexto em que se podem apreender conceitos, procedimentos e 

atitudes matemáticas (SILVA; MIRANDOLI, 2007, p. 375). 

  

Segundo Silva e Mirandoli (2007, p. 375) “o problema, na verdade, deve exigir do aluno 

uma interpretação do enunciado, uma reflexão sobre os dados envolvidos e uma definição de 

sua estratégia de resolução”. Nessa concepção, o educando terá a oportunidade de desenvolver 

o espírito crítico, o raciocínio lógico, o modo de pensar matemático, bem como, perceber que 

a matemática pode ajudar na resolução de problemas comuns do dia-a-dia. 

  

A resolução de problemas não deve ser utilizada apenas como forma de controlar se 

os alunos dominam essa ou aquela técnica, esse ou aquele conceito. No dia-a-dia, os 

indivíduos têm e terão sempre de enfrentar problemas, alguns conhecidos e outros 

novos. O que se espera é que todos tenham o direito de vivenciar situações 

matemáticas na escola que possam ser úteis no cotidiano. Com a resolução de 

problemas, têm-se a oportunidade de tornar os alunos cidadãos com capacidade de 

desenvolver as próprias estratégias de resolução nas mais diversas situações e, isso 

significa que um aluno que consegue ter domínio das próprias estratégias é um aluno 

letrado em matemática (Id. Ibidem, p. 375). 

 

As resoluções de problemas, sem qualquer base teórica, faz com que os estudantes não 

se apropriam do conhecimento de forma adequada para interpretar o que observam e o conteúdo 

é fornecido pronto, limitando a construção pessoal de significados, pois o estudante é um mero 

consumidor de percepções feito pelo professor. Portanto, se nos detivermos na análise de 

conteúdo de um problema, “já teremos motivos de sobra para nos preocuparmos. Pois a 

interpretação que um aluno dá a um enunciado proposto por um “especialista” será coerente 

com o seu universo de conhecimento; a representação do aluno dependerá de uma decodificação 

subjetiva” (COSTA e MOREIRA, 1997, p. 68). 

A resolução de problemas deve ser vista como fundamento, e não como algo que se faz, 

eventualmente, no final de alguns capítulos como aplicação dos assuntos matemáticos que até 

então foram aprendidos. Resolver problemas deve ser encarado como um objetivo de ensino, 

como um conteúdo a trabalhar com os alunos, como uma via educativa, tendo em vista a 
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aquisição de conhecimento em Matemática. Nesta perspectiva “a Ciência Cognitiva têm 

contribuído para nos esclarecer sobre o papel do conhecimento prévio específico na tarefa de 

resolução de problemas, além do papel da prática e da disponibilidade e ativação de 

conhecimentos conceituais adequados” (Idem, Ibidem). 

Ainda que o problema seja bem ou mal definido - entende-se por problema bem 

definido ou bem estruturado aquele no qual se pode identificar facilmente se 

alcançamos sua solução, enquanto que no mal definido ou mal estruturado o ponto de 

partida ou as normas que estabelecem os passos necessários para resolver a tarefa são 

muito menos claros e específicos [...] a solução do problema exige uma compreensão 

da tarefa, a concepção de um plano para executá-la, a execução propriamente dita e 

uma análise que nos permita determinar se alcançamos o nosso objetivo. Esta posição 

é representada por Polya (COSTA; MOREIRA, 1997, p. 157). 

 

Na concepção de Costa e Moreira (1997b, p. 07) “Ensinar ao aluno a resolver problemas 

consiste não apenas em ensinar - lhe estratégias eficazes, mas em criar-lhe o hábito e a atitude 

de encarar a aprendizagem como um problema para o qual se tem que encontrar respostas”. 

Neste buscar Falzetta (2003) estabelece como tópicos: compreender uma situação, analisar e 

selecionar os dados, mobilizar conhecimentos, formular estratégias de maneira organizada e 

sistematizada, validar os resultados e, se for o caso, propor novas situações, que segundo ele 

precisam ser desenvolvido no estudante como competência para resolver problemas de qualquer 

natureza, pois atingindo todos os tópicos, pode-se dizer que o estudante é letrado em 

matemática. 

Para Falzetta, (2003) a maioria dos autores parece concordar que a diferença entre um 

problema e um exercício é que este último requer mecanismos que nos conduzem de forma 

imediata à sua solução. Por outro lado, uma mesma situação pode ser um problema para 

algumas pessoas e um exercício para outras. De qualquer forma, tanto exercícios como 

problemas requerem dos estudantes uma didática/cognitiva de diversos tipos de procedimentos, 

de atitudes e motivações (CUDMANI, 1998; COSTA e MOREIRA, 1996, 1997a, 1997b, 1997c; 

GIL PÉREZ e TORREGROSA, 1987; GARRET, 1995; ONUCHIC e ALLEVATO, 2008; 

SANTOS, 2008; MENDOZA, 2009; MENDOZA et al., 2010, 2011, 2012, 2013; POZO, 1998; 

COSTA e MOREIRA, 1996; PEDUZZI, 1997). No entanto faz se necessário diferenciar os 

problemas convencionais dos não convencionais. Os problemas convencionais são 

apresentados em frases curtas. Ou seja, os dados para resolução sempre aparecem no texto e, 

em geral, na ordem em que serão utilizados. Algumas palavras-chave identificam a operação 

solicitada. A resposta é única e numérica. Já os não convencionais, são apresentados em textos 

mais elaborados, contendo personagens, provocando a imaginação do aluno e sugerindo 

situações inusitadas. Convidam ao raciocínio, motivam e causam encantamento. Uma boa fonte 
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para encontrá-los são os almanaques e os gibis. Eles podem ser resolvidos por diversas 

estratégias e muitas vezes têm mais de uma solução. 

 Problemas sem solução desenvolvem a habilidade de duvidar. Peça aos alunos 

que modifiquem o enunciado de problemas desse tipo, para que passem a ter 

solução. 

 Problemas com mais de uma solução valorizam o processo de resolução, que 

pode não ser único. O aluno se sente mais encorajado e autônomo, pois encontra 

o próprio caminho. Ao observar as estratégias dos colegas, adquire a capacidade 

de analisar a eficiência da própria solução. 

 Problemas com excesso de dados assemelham-se às situações que o aluno vai 

enfrentar na vida. Geralmente são apresentados de forma pouco objetiva, que 

evidenciam a importância da leitura para a compreensão. 

 Problemas de lógica necessitam de raciocínio dedutivo. Para resolvê-los o aluno 

deve se mostrar hábil em prever e checar situações, levantar hipóteses, buscar 

suposições, analisar e classificar dados (FALZETTA, 2003). 

Segundo Costa e Moreira (1996, p. 177) “De qualquer modo, falar em problema é 

considerar uma gama de situações que inclui desde simples quebra-cabeças, passando por 

problemas que enfrentamos no nosso cotidiano até problemas específicos envolvendo 

conhecimentos e/ou habilidades muito particulares”. A palavra problema é de origem grega e 

significa tarefa, exercício ou pergunta teórica ou prática que exige solução ou investigação, ou 

seja, o problema se define simplesmente como uma questão complexa (MAJMUTOV, 1983). 

A solução dos problemas de caráter científico, tem quase sempre, por premissas os 

conhecimentos teóricos, cujo conteúdo generalizado supera em muitos casos os limites da 

situação intuitiva. O primeiro passo do raciocínio consiste em relacionar primeiramente algo 

impreciso e o problema com um determinado campo do saber. 

Uma característica presente em todos os modelos estudados é a sua estruturação em 

etapas. Embora estejam baseados em perspectivas diferentes e direcionados a áreas de 

conhecimento distintas, algumas de suas etapas são semelhantes. Por exemplo: (1) 

análise e compreensão da situação-problema a ser resolvida; (2) elaboração de planos 

ou estratégias de resolução; (3) execução das estratégias de resolução; (4) a análise 

do(s) resultado(s). Isto demonstra certo consenso entre os diversos autores quanto à 

importância destas etapas para o processo de resolução como um todo (CLEMENT; 

TERRAZZAN, 2012, p. 102). 

 

Para Santos (2008, p. 28) a “pesquisa sobre solução de problemas tem mostrado que 

esse processo não é inteiramente aberto à consciência. Nós podemos começar usando 

conscientemente a razão, mas a solução é sempre encontrada de repente, como se viesse de 

lugar alguma”. 

Graham Wallas descreveu a sequência geral do processo de solução de problemas 

contendo quatro estágios distintos: preparação, na qual o problema é definido e 

possíveis caminhos de solução são examinados; incubação, quando a atenção é 

desviada do problema para outras coisas; iluminação, quando a solução subitamente 

surge em nossas mentes e verificação, na qual a solução é checada para se confirmar 

se funciona. Os primeiros estudos sobre a solução de problemas foram conduzidos 
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por psicólogos gestaltistas, que enfatizaram a diferença entre resolver um problema 

compreendendo sua estrutura e encontrar a solução por meio da aplicação aleatória de 

regras conhecidas (SANTOS, 2012, p. 28). 

 

Segundo George Polya (2006), para resolver um problema matemático deve-se partir de 

conceitos muito claros, que estão razoavelmente ordenados na mente, pois num problema 

matemático perfeitamente formulado, devem ser considerados todos os dados e todas as 

cláusulas da condicionante, não se esquecendo de fazer indagações sobre o problema e o 

processo, bem como avaliar as informações disponíveis. Contudo “Em muitos casos, os 

problemas usualmente apresentados aos alunos não constituem verdadeiros problemas, porque, 

via de regra, não existe um real desafio nem a necessidade de verificação para validar o processo 

de solução” (PCNs, 1998, p. 41). Em função disso, não há um desejo, uma força que os motive 

encontrar respostas aos desafios propostos. 

Polya (2006) classifica em quatro etapas o processo de resolução de problemas, ou seja: 

1) A primeira coisa a fazer é compreender o problema; 2) A concepção de um plano, de uma 

ideia da ação apropriada; 3) Executar o plano na hora certa, quando ele estiver amadurecido; 4) 

Reexaminar a solução completa. Entre as etapas existe um conjunto de perguntas e indagações 

para levar o estudante pela direção desejada. Dessa perspectiva “[...] introduziu a ideia de que 

existem técnicas gerais que podem ser aplicadas à solução de problemas. Ele as chamou de 

técnicas heurísticas: procedimentos que podem ajudar a resolver um problema, mas não podem 

garantir sucesso” (SANTOS, 2008, p. 28). Entretanto, Talízina (1988) critica os trabalhos de 

Polya, pois segunda ela, estes trabalhos supõem taticamente que os estudantes são capazes de 

realizar a atividade indispensável, sem considerar o pensamento como certa função abstrata já 

existente e que a tarefa consiste somente fazê-lo trabalhar na direção necessária, ou seja, na 

proposta de Polya os estudantes, após as etapas, materializam o processo de forma autônoma e 

independente, no entanto o seu método não tem sustentação em teorias de aprendizagem, 

gerando incertezas e instabilidade na boa continuidade. 

Na concepção de Mendoza e Tintorer (2013) os princípios de resolução de problemas 

de Polya induzem os estudantes a utilizar a técnica do ensaio e erro, iniciando as orientações de 

problemas concretos, necessitando realizar números significativos de problemas, a fim de 

alcançar habilidades necessárias e transferir para novas situações problemas com êxito. O 

avanço para a generalização é lento. As orientações das ações nos princípios de Polya não são 

completas. Na regra “estabelecimento de um plano” se estimula o estudante primeiramente a 

técnica do ensaio e erro ao orientá-lo a buscar problemas semelhantes, em vez de incitar desde 

o início a utilizar a estratégias gerais na construção dos modelos matemáticos. 
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Na regra “execução de um plano” as orientações das ações depende do modelo 

matemático construído e são desconsiderados os meios técnicos quando é possível utilizar. 

Através do computador pode-se em muitas ocasiões evitar grandes cálculos repetitivos, 

podendo realizar problemas mais complexos que refletem na vida cotidiana e dedicando-lhe 

mais tempo ao pensamento lógico. 

Na última regra “retrospectiva” o mais interessante não é buscar outros caminhos de 

soluções com suas verificações, senão, interpretar as soluções que tenham relações com os 

objetivos do problema. Também devem construir-se regras e procedimentos gerais para ser 

aplicados a outras situações. Os princípios de Polya podem ser interpretados como um processo 

para a resolução de problema, mas dada sua estrutura é difícil sua aplicação como uma 

metodologia de ensino. 

Considerando a teoria da atividade através da formação das ações mentais e dos conceitos 

de Galperin, da direção do processo de estudo com o apoio dos meios técnicos, as regras de 

Polya para a resolução de problemas matemáticos têm as seguintes insuficiências: a solução 

dos problemas matemáticos é fundamentada sobre regras sem o apoio de uma teoria de 

aprendizagem; não estabelece a relação de transformação da ação em forma material à mental; 

a direção do processo de estudo não fornece garantia da eficiência do processo de assimilação 

e não são considerados os meios técnicos no processo de direção e aprendizagem (MENDOZA; 

TINTORER, 2013).  

Segundo Mendoza (2009), o método de resolução de problemas precisa estar 

fundamentado sobre a base da teoria de formação por etapas das ações mentais e dos conceitos 

de Galperin e formado por um sistema de ações invariantes que tenham como objetivos criar 

habilidades na resolução de problemas matemáticos que o estudante deve construir com a 

orientação do professor. A este método de resolução denominou de “Atividade de Situações 

Problema em Matemática” – ASP formado por quatro ações invariantes que são: compreender 

o problema, construir o modelo matemático, solucionar o modelo matemático e interpretar a 

solução. 

 

1.4.2 ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA DA DIDÁTICA EM FRAÇÕES 

 

A Atividade de Situações Problema (ASP) da didática de fração está orientada pelo 

objetivo de resolver situações problema na zona de desenvolvimento proximal, num contexto 

de ensino-aprendizagem onde existe uma interação entre o professor, o estudante e a situação 
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problema, utilizando a resolução de problema em Matemática como metodologia de ensino e 

outros recursos didáticos, para transitar pelos diferentes estágios do processo de assimilação. 

 “A estratégia para a solução de problemas didáticos é divido em três momentos: 

identificar, construir e planejar a ASP em Matemática que a seguir será descrito com suas ações 

e operações correspondentes” (MENDOZA; TINTORER, 2010, p. 04). 

 

1º Momento - Identificar a ASP em Matemática. 

1ª-Ação: Compreender a situação problema. 

 Ler o problema e extrair todos os elementos desconhecidos; 

 Estudar e compreender os elementos desconhecidos; 

 Determinar os dados e suas condições, tais como as principais propostas do 

projeto pedagógico no contexto em que se desenvolve o processo de ensino 

aprendizagem da Matemática e as características dos alunos, professores e 

recursos didáticos referidas à atividade; 

 Identificar o(s) objetivo(s) do problema. 

2ª-Ação: Identificar a atividade cognitiva. 

 Determinar o(s) objetivo(os) de ensino do conteúdo matemático; 

 Identificar a existência de um sistema invariante de ações com suas 

operações para alcançar objetivo; 

 Identificar a existência de métodos para executar a atividade; 

 Identificar se deseja formar uma nova atividade ou elevar a existente por 

meio de determinadas características. 

3ª-Ação: Determinar o nível de partida da atividade cognitiva dos alunos. 

 Determinar o nível dos alunos em relação ao sistema de ações; 

 Verificar o nível dos alunos relacionada à métodos para executar a atividade; 

 Determinar a etapa mental dos alunos; 

 Verificar a atitude e motivação diante da atividade; 

 Redefinir se necessário, o tipo da atividade. 

2º Momento: Planejar a ASP em Matemática. 

4ª-Ação: Formular o sistema invariante das ações. 

 Estabelecer a ponte necessária entre o nível de partida dos alunos e a 

atividade que se deseja formar; 

 Constituir o sistema invariante de ações com suas respectivas operações. 
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5ª-Ação: Formular a base orientadora da ação; 

 Selecionar a estratégia do sistema de ações considerando sua generalidade 

(invariante), plenitude e a forma de obtenção pelos alunos de acordo com o 

objetivo de ensino. 

6ª-Ação: Selecionar os recursos didáticos e o sistema de avaliação. 

 Selecionar os recursos didáticos, visando o tipo de base orientadora da ação. 

 Planejar o sistema de avaliação. 

3ª Momento: Construir a ASP em Matemática. 

7ª-Ação: Preparar o plano de ensino considerando as etapas mentais 

 Estabelecer as ações com suas respectivas operações centradas na resolução 

de problema; 

 Elaborar o plano de ensino, segundo o objetivo de ensino guiado pelas etapas 

de formação das ações mentais com suas características primárias e 

secundárias. 

8ª-Ação: Fazer os planos de aulas; 

 Selecionar as tarefas seguindo a lógica do processo de aprendizagem; 

 Elaborar as situações problema que devem guiar os planos de aulas. 

9ª-Ação: Preparar os instrumentos do sistema de avaliação. 

 Estabelecer a parte de Orientação, controle e execução da ação; 

 Organizar os instrumentos para saber quanto e como os alunos aprendem 

através das etapas de formação das ações mentais que permitam verificar as 

características primárias e secundárias do sistema invariante.  

 Elaborou-se o plano de ensino que foi executado na pesquisa, tendo como base a 

formação por momentos do sistema de ações da ASP em fração e características dos conteúdos 

matemáticos, o planejamento foi feito levando em consideração os seguintes elementos: 

conteúdos, objetivos, tipo de aula (TA), quantidade de hora (H/A) e caracterização da etapa 

mental.  

1.4.3 ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA NO CONTEÚDO DE FRAÇÃO  

 

A ASP está desenhada por um sistema de quatros ações invariante (numa transformação 

de um sistema, se mantém constante) que são: 1ª ação, compreender o problema; 2ª ação, 

construir o sistema; 3ª ação, solucionar o sistema e, a 4ª ação, interpretar a solução. Em cada 

uma das ações apresentadas existem simultaneamente operações que tem por objetivo a 

realização de cada ação (MENDOZA, 2009a; MENDOZA et al., 2010, 2011, 2012, 2013).  
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As respectivas operações da ASP permitem solucionar várias classes de problemas 

matemáticos. Para tanto usa-se as definições de Mendoza (2009). 

A primeira ação é compreender o problema e está formada pelas operações: ler o 

problema e extrair todos os elementos desconhecidos; estudar os dados e suas condições e 

determinar o(s) objetivo(s) do problema. 

A segunda ação é construir o modelo matemático onde é necessário determinar as 

variáveis e incógnitas; nominar as variáveis e incógnitas com suas unidades de medidas; 

construir o modelo matemático a partir das variáveis, incógnitas e condições e, por último, 

realizar a análise das unidades de medidas do modelo matemático. 

E, Solucionar o modelo matemático é a terceira ação formada pelas operações: selecionar 

o(s) método(s) matemático(s) para solucionar o modelo; selecionar um programa informático 

que contenha os recursos necessários do(s) método(s) matemático(s) para solucionar o modelo 

e solucionar o modelo matemático.  

Por último, a quarta ação é interpretar a solução formada pelas operações: interpretar o 

resultado; extrair os resultados significativos que tenham relação com o(s) objetivo(s) do 

problema; dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema; realizar uma reflexão baseada no(s) 

objetivo(s) do problema; analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação direta 

ou não com o(s) objetivo(s) do problema existindo a possibilidade de reformular o problema e 

assim construir novamente o modelo matemático, solucioná-lo e interpretar sua solução.  

Portanto, esta pesquisa está calçada sobre as bases da teoria psicológica de formação 

por etapas dos conceitos e das ações mentais de Galperin, sobre a direção do processo de estudo 

de Talízina e nos princípios de resolução de problemas da Atividade de Situações Problemas 

de Mendoza (2009), como estratégia de ensino para resolver problemas matemáticos, em 

especial, conteúdo de fração do 5º ano do ensino fundamental.  

Vale ressaltar que, entre estas ações há um conjunto sistemático de procedimentos 

sequenciais de indagações, que o estudante observa para o desenvolvimento das habilidades e 

estratégias pertinentes à solução do problema, cujo conceito matemático básico, neste trabalho, 

é o conteúdo de fração. Contudo, no sentido moderno do termo, Generalizando, a fração  é a 

representação genérica do valor “a” que é dividido por “b” partes iguais, sendo b ≠ 0. Assim 

sendo, em toda fração, o termo superior é chamado de numerador e o termo inferior chamamos 

de denominador, porém o denominador é o termo que dá nome à fração. 

 A ASP está centrada no estudo dos problemas matemáticos com o objetivo de prover 

os estudantes de estratégias eficazes para melhorar o desempenho na resolução de problemas. 
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Disso decorre que esta atividade externa, de forma cíclica, pelas etapas qualitativas de formação 

das ações mentais até chegar a ser interna, com os estudantes motivados, norteado pela direção 

do processo de estudo (Mendoza, 2009). 

Dessas acepções, a atividade é movida pelo motivo (material ou ideal), as ações pelo 

objetivo e as operações se originam pelas condições da atividade, mas o motivo pode influenciar 

nas ações para alcançar o objetivo. 

O procedimento prático utilizado na realização e execução destas estratégias são os 

conjuntos de ações para alcançar um determinado objetivo centrado na aprendizagem 

do aluno. Portanto, este processo mental de transformação por intermédio da atividade 

é formado através de operações materiais e intelectuais que direciona o sujeito à 

assimilação do objeto (NUNES NETO et al., 2009, p. 161). 

 

Neste contexto, a ASP adota como referencial teórico básico a Teoria de Galperin 

(2013c) acrescida de procedimentos de resolução de problemas de Mendoza (2009).  

Nunes Neto (et al., 2009, p. 162) coaduna-se com essas reflexões textual, quando 

ressalta que “[...] Esta forma de controle do sistema de ações entre o ensinante e o aprendente 

durante o processo dirigido das ações propõe fundamentar as possibilidades do caráter científico 

da organização da metodologia do ensino na prática da sala de aula, em especial, nos conteúdos 

de Matemática”.  

Naturalmente que uma das principais dificuldades que os estudantes do ensino 

fundamental enfrentam na matemática é a falta de significado para a vida. O processo de 

apropriação do significado de fração, em sala de aula, na disciplina de matemática com turma 

de 5º ano do ensino fundamental constitui um via do processo de significado do conhecimento 

científico por meio social, histórico e cultural, intermediado pela linguagem. 

Van de Walle (2009) aponta que as frações sempre representam um grande desafio aos 

estudantes, mesmo nas séries finais do ensino fundamental. Essa falta de compreensão é então 

traduzida para múltiplas dificuldades com o cálculo de frações, os conceitos de decimal e de 

porcentagem, o uso de frações em medida e os conceitos de razão e proporção.  

Nesta perspectiva Van de Walle (2009) apresenta cinco ideias importantes para o 

desenvolvimento dos conceitos de fração, sendo: 

1. As partes fracionárias são partilhas iguais (repartir) ou porções de 

tamanhos iguais de um todo ou unidade. Uma unidade pode ser um 

objeto ou uma coleção de coisas. 

2. As partes fracionárias têm nomes especiais que dizem quantas partes 

daquele tamanho são necessárias para compor o todo. Por exemplo, 

terços demandam três partes para formar um todo. 

3. Quanto mais partes fracionárias forem usadas para formar um todo, 

menores elas serão. Por exemplo, oitavos são menores que quintos. 

4.  O denominador de uma fração indica por qual número o todo foi 

dividido a fim de produzir o tipo de parte sob consideração. Assim o 
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denominador é um divisor. Em termos práticos, o denominador nomeia 

o tipo de parte fracionária considerada. O numerador de uma fração 

diz quantas partes fracionária (do tipo indicado pelo denominador) são 

consideradas. Então, o numerador é um multiplicador – indica um 

múltiplo da parte fracionada dada. Duas frações equivalentes são dois 

modos de descrever a mesma quantidade usando partes fracionárias de 

tamanhos diferentes. Por exemplo, na fração 
6

8
, se os oitavos forem 

tomados dois a dois, então cada par de oitavos é um quarto. Os seis 

oitavos então podem ser vistos como três quartos (p.322). 

 

Uma compreensão sólida de frações é a fundamentação mais crítica para o cálculo com 

frações. Sem esta fundamentação, os alunos quase certamente irão aprender regras sem 

compreensão (Idem, Ibidem). Naturalmente que os estudantes trazem consigo uma 

compreensão de repartir em partes iguais. Nesta compreensão observa-se uma conexão mínima 

com a divisão de números inteiros. Porém os conceitos de fração estão também intimamente 

conectados a outras áreas do currículo, ou seja, cálculo com frações, decimais e porcentagens, 

razão e proporção, medidas e probabilidades. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental destacam a importância 

dos números racionais: 

O aluno perceberá a existência de diversas categorias numéricas criadas em função de 

diferentes problemas que a humanidade teve que enfrentar, números naturais, 

números inteiros positivos e negativos, números racionais (com representação 

fracionária e decimais) e números irracionais. À medida que se deparar com situações-

problema-envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação-ele irá ampliando seu conceito de número (PCNs, 1998, p. 55). 

 

Pelo exposto, o estudo dos números racionais em consonância com os PCNs (1997, 

1998) leva o estudante a construir “o significado do número racional e de suas representações 

(fracionário e decimal) a partir de seus diferentes usos no contexto social” (PCNs, 1998, p. 55). 

Os significados de cada operação com frações são os mesmos que os significados para as 

operações com números inteiros. As operações com frações devem começar aplicando esses 

mesmos significados às partes fracionárias (VAN DE WALLE, 2009, p. 345). 

 Para a adição e subtração, é crítico compreender que o numerador 

diz o número de partes e o denominador o tipo de parte. 

 Para a multiplicação por uma fração, é útil relembrar que o 

denominador é um divisor. Essa ideia permite que encontremos a 

parte do outro fator. 

 Para a divisão por uma fração, os dois modos de pensar sobre a 

operação – partição e medida - são extremamente importantes. O 

conceito de partição ou de repartir em partes iguais de divisão 

levará a um procedimento de divisão muito diferente do 

procedimento gerado pelo conceito de medida ou subtrações 

repetidas (Id. Ibidem p. 345). 
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Nesta perspectiva Van de Walle (2009) propõe quatro diretrizes baseada numa 

abordagem de resolução de problemas, ao desenvolver estratégias com frações. 

a) comece com tarefas contextualizadas;  

d) conecte o significado do cálculo com fração com o cálculo com números inteiros;  

c) faça com que a estimativa e os métodos informais desempenhem um papel 

importante no desenvolvimento de estratégias;  

d) Explore cada uma das operações usando modelos.      

Segundo Magina et. al., (2009), 

Diversas são as críticas a respeito do ensino de frações na escola, como apontam os 

pesquisadores da área (e.g., Gravemeijer, 1997, Kieren, 1992, 1993, Moss; Case, 

1999, Nunes, 2003, Streefland, 1991). Em linhas gerais, o ensino de frações tem se 

caracterizado por uma ênfase no simbolismo e na linguagem matemática, na aplicação 

mecânica de algoritmos (sobretudo na aritmética de frações) e no uso de 

representações diagramáticas. Diagramas são amplamente utilizados para ilustrar as 

relações parte-todo e para explicar a notação (o denominador corresponde ao número 

de partes em que o todo foi dividido e o numerador ao número de partes pintadas no 

diagrama) e a linguagem fracionária (um terço, um quinto). A ênfase recai sobre um 

dentre os diferentes significados que podem ser atribuídos à fração: as relações parte-

todo. Em termos de representação, observa-se uma forte ênfase em quantidades 

contínuas do que em quantidades discretas, sobretudo no ensino introdutório, 

passando-se a ideia de que fração é um pedaço de algo (pizza, barra de chocolate). A 

sequência didática parece iniciar-se por explicações acerca das relações entre uma 

quantidade representada por diagramas ou desenhos, e passa, em seguida, a adotar, 

quase que exclusivamente, a representação simbólica formal associada a situações que 

requerem resoluções algorítmicas. Esse modo de ensinar ignora outras formas 

possíveis de representar a fração e a variedade de significados a ela associados, 

restringindo-se às relações parte-todo. A fração é considerada de forma isolada, sem 

que sejam feitas as conexões com outros conceitos (divisão, porcentagem, 

probabilidade, razão, proporção) e noções relevantes para sua compreensão 

(equivalência, parte-todo). Observa-se, ainda, que o ensino é dissociado de situações 

extraescolares, ignorando o conhecimento informal e espontâneo que a criança 

adquiriu fora da sala de aula (p. 414). 

 

 Nesta concepção, Magina et. al., (2009, p. 411) apresentam três pontos distintos, porém 

relacionados, ao se tratar de frações. O primeiro ponto refere se à ideia de campo conceitual, 

associando a fração a outras definições de natureza multiplicativa. O segundo refere-se à ideia 

de que todo conceito possui um conjunto de invariantes que o caracterizam, sendo no caso da 

fração:  

 A divisão equitativa das partes; 

 O esgotamento do todo; 

 A relação entre o número de partes e o número de cortes necessários para 

obtê-las; 
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 A relação inversa entre o tamanho das partes e o número de partes em 

que o todo foi dividido; e  

 O princípio de invariância (a divisão do todo em partes não altera a 

unidade inicial).  

O terceiro ponto refere-se à noção de esquema, no caso das frações, o esquema de 

partição, o de equivalência e o relacional parte-todo. 

O esquema de partição emerge na ação de repartir que, segundo Behr, Lesh, Post e 

Silver (1983), Sophian, Garyantes e Chang (1997) e Pepper e Hunting (1998), está na 

origem da compreensão acerca da relação inversa entre o tamanho do todo e o número 

de partes em que foi dividido. O esquema de equivalência está associado à ação de 

compor e decompor unidades fracionárias com vistas a gerar uma unidade diferente, 

porém equivalente à soma de suas partes (Cruz; Spinillo, 2004). De acordo com Berh, 

Wachsmuth, Post e Lesh (1984), a compreensão da equivalência de frações requer 

estabelecer relações compensatórias entre a área e o número de partes iguais em que 

foi dividida a unidade (Id. Ibidem, p. 413). 
 

 Naturalmente que os PCNs (1997, p.104) sugerem que sejam trabalhados três 

significados: parte-todo, razão, quociente e operador multiplicativo no ensino fundamental. 

O conceito de frações deve estar apresentado sob a ótica de seus significados, ou seja, 

número, relação parte-todo, medida, quociente, probabilidade, operador multiplicativo, medida, 

razão e número, estes, quando adequadamente abordados, contribuem para uma aprendizagem 

mais significativa sobre o conceito de frações (NUNES et al., 2003; SILVA, 2006). A fração é 

o resultado da divisão não exata entre números e tipos, comparação, simplificação, adição e 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação de frações. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tipos de Fração 

Frações decimais: O denominador é uma potência de 10. 

Frações próprias: São as que representam números menores do 

que um. 

Frações impróprias: São as que representam números maiores ou 

iguais a um. 

Fração ordinária: As que têm como denominador um número que 

não é potência de 10. 

Frações aparentes: São as que representam um número natural. 

Frações mistas: Numerais formados por uma parte natural e uma 

parte fracionária. 

Frações irredutíveis: São as que não podem ser simplificadas. 

 

 Nesse sentido, o processo que envolve o ensino e a aprendizagem das frações, no 

contexto educacional, pressupõe algumas rupturas com as ideias construídas pelos alunos a 

respeito dos números racionais. Estas rupturas demandam tempo e há necessidade que tenham 
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uma abordagem adequada para o ensino. Dessas acepções, podemos inferir que a escola 

funciona como uma fábrica de informação, isoladamente, sem preocupação em re/produzir 

conhecimento científico, pois produz apenas acúmulo de informação organizada para uso 

imediato ou futuro, em vez de informação para um ensino problematizador. 

 

1.4.4 A DIREÇÃO DA ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA NO CONTEÚDO DE 

FRAÇÕES 

O processo de ensino-aprendizagem é realizado através da atuação conjunta de 

professores e estudantes organizado sob a direção do professor, com a finalidade de prover as 

condições e meios pelos quais os estudantes assimilam ativamente conhecimentos, habilidades, 

atitudes e convicções (MENDOZA; TINTORER, 2013). Dentro da perspectiva da teoria 

adotada, segundo Talízina (1988), para a construção do sistema de ações nas soluções de 

problemas didáticos devem realizar-se os seguintes atos: definir o objetivo de ensino da 

atividade de estudo, determinar o nível de partida na atividade cognoscitiva, formar a base 

orientadora da ação, selecionar as tarefas do processo de assimilação e os instrumentos de 

controle, executar a retroalimentação e correção. 

A direção da atividade reside na mudança do estado do processo dirigido em levá-lo até 

o estado planejado, que pode ser resultado da aplicação de uma teoria da aprendizagem. Durante 

o ensino, neste caso, são introduzidas mudanças determinadas na atividade cognitiva dos 

alunos. 

A análise dos objetivos do ensino deve ser realizada em princípio com uma olhar 

generalizado, indicando todas as mudanças que são necessárias introduzir na personalidade do 

estudante no nível dado do ensino ou, no processo de estudo da disciplina dada. Consideram-

se aqui fatores tais como: condição sócio-histórica e suas possibilidades concretas de 

aprendizado. Depois, no olhar específico determina-se o objetivo do ensino, levando-se em 

conta a indicação de tipos concretos da atividade cognitiva e suas características tais como: o 

grau de generalização e o nível de automação. 

Portanto, na concepção de Mendoza (2009a) o professor tem a função de ser uma elo de 

informação e dirigir o processo de assimilação, pois a direção deve ser: Cíclica considerando 

as informações sobre o processo e o retorno transparente, ou seja, são considerados todos os 

elementos na transformação até chegar ao produto final, que leve em consideração: Objetivo de 

ensino, nível de Partida, processo de assimilação, retroalimentação e Correção. 
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Da mesma forma que a direção da atividade, a análise do estado de partida da atividade 

psíquica dos alunos será realizada em dois níveis: 1) estabelecendo a correspondência do 

desenvolvimento psíquico do estudante com os objetivos propostos na etapa dada do ensino ou 

no estudo da disciplina dada; e 2) estabelecendo a existência dos conhecimentos concretos e 

das ações cognitivas necessárias para a formação do tipo dado da atividade cognitiva. 

É natural que no início seja realizado o diagnóstico sobre o nível geral de 

desenvolvimento dos estudantes e se estabeleça seu nível de preparação para o estudo na etapa 

dada ou para o estudo da disciplina dada. Ao se verificar a existência dos conhecimentos e 

hábitos necessários prévios poderão ser encontrados dois casos: a) todos os conhecimento e 

hábitos necessários estão presentes; b) partes dos conhecimentos e dos hábitos prévios não estão 

formados, ou estão formados com indícios insuficientes para a assimilação de novos 

conhecimentos e hábitos. No primeiro caso, no programa de ensino se prevê a formação 

somente de novos conhecimentos e hábitos determinados pelo objetivo do ensino; no segundo 

caso, inicialmente se formam ligações que faltam do sistema de conhecimento e hábitos prévios, 

e depois, os previstos pelo objetivo do ensino.  

Esta análise do estado de partida da atividade psíquica poderá ser realizada também para 

esclarecer as peculiaridades individuais dos estudantes, cujos dados poderão ser utilizados em 

programas de ensino e avaliações. 

O êxito para alcançar o objetivo (estado final) depende diretamente do conhecimento 

dos principais estados intermediários de sua sucessão, pois o programa de direção do processo 

de estudo deve assegurar, por conseguinte, o movimento dos tipos, em formação da atividade 

psíquica através das principais etapas qualitativas deste processo. Para indicar o conteúdo 

concreto destas etapas e sua sucessão recorre-se às regularidades específicas do processo 

dirigido, no nosso caso, a teoria da aprendizagem aplicada, ou seja, da formação por etapas dos 

conceitos e das ações mentais. Desse modo, as peculiaridades das etapas do processo de 

assimilação determinam tanto o programa fundamental do ensino como em grau considerável, 

o programa de regulação. 

Segundo Ferreira e Costa (2012), 

Talízina (...) defende que o estudo é um conjunto de atividades, cujo cumprimento 

impulsiona o aluno para novos conhecimentos possibilitando a aquisição de novas 

habilidades que por sua vez garante o êxito do objetivo de aprender algo. A realização 

dessas atividades é possível a partir do cumprimento da ação pelo aluno, e esta, 

pressupõe sempre a existência de determinado objetivo que por sua vez, alcança a 

base de certo motivo. Toda ação está relacionada com o objeto a ser conhecido, no 

caso, o conteúdo, e o cumprimento dessa ação pressupõe a representação tanto da ação 

quanto das condições em que ela se realiza. Nessa perspectiva toda ação inclui um 
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conjunto de operações, que se constituem num conjunto de meios pelos quais se 

realiza determinada ação (pp. 03-04). 
 

Deve-se considerar que durante a direção do ensino nem sempre se necessita da 

correção: se o processo dirigido se desenvolve em correspondência com os objetivos propostos, 

o professor não exerce nele nenhuma influência complementar. Consequentemente, não haverá 

a segunda etapa da direção, mas sim a obtenção das informações sobre os passos do processo 

dirigido. O que não é o caso em se tratando do processo ensino-aprendizagem. 

A correção do processo de assimilação que é realizada como resultado da utilização 

destas informações é considerado como uma das etapas independentes da direção. 

No processo de estudo, o controle cumpre-se não só com a função de enlace de retorno, 

mas, igualmente, a função de reforçamento e, por isso está relacionado com a esfera 

motivacional do estudante (TALÍZINA, 1988, p. 53). 

As informações sobre o processo de ensino recebidas através do enlace de retorno 

permitem introduzir as correções necessárias. Conforme a direção do processo de estudo, a 

correção é feita como regra geral, por reação aos erros dos alunos. No programa são 

introduzidas mudanças, levando-se em conta o caráter dos erros, para poder eliminá-los. Neste 

caso, se dá preferência a este tipo de correção porque o enlace de retorno é realizado tendo-se 

apenas um parâmetro: o cumprimento correto da tarefa pelos estudantes. Para sua utilização é 

necessário controlar o conteúdo e o sistema principal das características da atividade cognitiva 

que conduz a uma ou outra resposta. Além disso, é necessário conhecer a lógica do 

desenvolvimento destas características: os principais estados transitórios de sua formação. Cabe 

assinalar que durante a prática do ensino, a correção do programa pode ser realizada não só com 

a existência ou previsão de erros, mas igualmente com sua ausência e inclusive, com a ausência 

de sinais de sua possível aparição.  

A originalidade do ensino como sistema de direção consiste, antes de tudo, em que o 

objeto dirigido – o processo de estudo e assimilação – é realizado sempre por um indivíduo 

concreto. A complexidade e a grande variedade de fatores pessoais são tão significativas, que 

no melhor dos casos, pode adaptar-se somente a um determinado grupo de alunos. Neste 

processo de ensino de alunos concretos é possível descobrir algumas peculiaridades 

complementares, cuja consideração permite a estas pessoas alcançar mais rapidamente o 

objetivo proposto. Por exemplo, o programa de ensino para a etapa dada de assimilação prevê 

um determinado número de tarefas. Contudo, para alguns estudantes é suficiente somente uma 

parte destas tarefas para finalizar esta etapa. Evidentemente, para estes alunos convém corrigir 

o programa reduzindo o número de tarefas na etapa dada e passar o processo de assimilação 
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para a etapa seguinte, no intuito de aumentar o nível de complexidade. Como se vê, a correção, 

efetivamente, pode ser realizada em uma situação em que não há erros e a probabilidade de 

aparição é reduzida a zero. 

O conteúdo concreto das influências reguladoras é determinado primeiro pelo caráter das 

informações recebidas através do enlace de retorno e, em segundo, pela lógica interna do 

processo de estudo. Segundo Talízina (1988) na pedagogia e na psicologia existem diferentes 

representações sobre a lógica do processo de estudo, a solução desta questão depende da teoria 

que se toma como base. Assim, a lógica do estudo aplicada à direção do ensino terá como base 

a teoria da formação por etapas das ações mentais e dos conceitos.  

Portanto, a direção usada neste processo é a direção cíclica (transparente), pois levam em 

consideração as informações sobre o processo e o retorno, ou seja, consideram-se todos os 

elementos na transformação até chegar ao produto final. Enquanto que, no processo de 

aprendizagem as ações devem transformar-se de material à mental, de não generalizada à 

generalizada, de detalhada à abreviada, de compartilhada à independente e de consciente à 

automatizada. Este processo de transformação se conhece como a teoria de formação por etapas 

das ações mentais de Galperin, que é resultado da evolução da teoria histórico cultural de 

Vygotsky e da teoria da atividade de Leóntiev.  
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Tabela 1 - Plano de Ensino da Atividade de Situações Problema - ASP 

Eixo Temático Conteúdo Objetivos AT H/A Etapa Mental 

Números e operações 

Múltiplos e divisores 

Múltiplo de um número natural; 

 

AP 

 

01:00  Constatar o 

conhecimento prévio dos 

alunos (Objetivo do 

Ensino e Nível de Partida 

para a formação e 

aplicação da BOA). 

Critérios de divisibilidade; 

Números primos e fatoração; 

Máximo Divisor Comum; 

Mínimo Divisor Comum; 

Prova Diagnóstica 

Multiplicação e divisão 

de números 

fracionários em 

situações problema. 

 

Realizar multiplicação de números 

fracionários; 

AT/AP 03:00 Realizar a divisão de números fracionários; 

Calcular o valor numérico das expressões; 

Soma e subtração de 

fração em situações 

problema. 

 

Realizar adições e subtrações de frações 

com denominadores iguais e diferentes; 

 

   

Prova Formativa - 1 AP 01:00 

Verificar o conhecimento 

dos alunos em fração e 

suas aplicações. Aprender 

e saber fazer. 

 

 

 

Números e operações 

 

 

 

Números fracionários 

em situações problema. 

Identificar os termos de uma fração; 

 

AP/AT 

 

05:00 

Processo mental das 

ações consciente, 

compartilhadas, 

detalhada e não 

generalizada; 

Etapa verbal. As ações 

são consciente, 

compartilhadas, 

detalhadas e as operações 

são automatizadas. 

Identificar fração do inteiro; 

Identificar fração de quantidade; 

Ler e escrever os números que representam 

frações; 

Reconhecer se uma fração é própria, 

imprópria ou aparente; 

Transformar fração impropria em número 

misto e vice-versa; 

Prova Formativa - 2 AP 01:00 

Verificar o conhecimento 

dos alunos em fração e 

suas aplicações. Saber 

explicar. 
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Frações equivalentes 

em situações problema. 

Identificar frações equivalentes; 

   
Simplificação de frações; 

Comparar frações; 

Números e operações 

 

Potenciação e 

radiciação de números 

fracionários em 

situações problema. 

Calcular o valor numérico das expressões; 

AP/AT 
06:00 

 

O estudante deve saber 

utilizar o sistema da ASP 

em frações e suas 

aplicações (etapa verbal 

externa para si). 

As ações são, 

independentes, 

comprimidas, 

automatizadas e 

generalizadas. 

Calcular a potência de uma fração; 

Calcular a raiz quadrada de um número sob 

a forma de fração; 

Expressões com 

frações em situações 

problema. 

Resolver expressões numéricas envolvendo 

as operações estudadas; 

Problemas com 

números fracionários 

em situações problema. 

Resolver problemas com frações 

Prova Final AP 01:00 

Constatar o conhecimento 

dos alunos nas aplicações 

da ASP no conteúdo de 

frações. 

Legenda: AT: Aula teórica. AP: Aula Prática. 
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Tabela 2 - Plano de aula 

Instituição: Escola Municipal -  Laucides Inácio de Oliveira 

Disciplina: Matemática/Fração  

Professor: Ronaldo Nunes Neto 

Período Unidade Conteúdo Carga/Horária 

2º Bimestre 

do 5ºano 

Números e 

operações 

 

Multiplicação e divisão de números fracionários em 

situações problemas. 

 

01h/a 

Introdução 

 O estudo de frações desempenha um papel importante na relação matemática e situações problema do 

dia a dia do aluno, sejam através das aplicações de conceitos de medida, porcentagem, proporções, médias e 

operações que envolvem cálculos matemáticos. No quinto ano do ensino fundamental o conteúdo de 

multiplicação e divisão de números fracionários em situações problemas possibilitará ao aluno avançar no 

sentido de usar o que aprendeu para compreensão do conteúdo novo, ou seja, soma e subtração de fração em 

situações problema. 

 

Objetivos 

 Desenvolver os conceitos de multiplicação e divisão de números fracionários em situações 

problemas;  

 Estimular o aluno a desenvolver o seu pensamento lógico e consciente em resolver ASP que 

envolvam conceitos e aplicação de multiplicação e divisão de números fracionários em situações 

problemas; 

 Estimular o aluno a ter atitude, perante, os desafios mentais no processo de assimilação do conteúdo 

de multiplicação e divisão de números fracionários em situações problemas. 

 

Método de Ensino 

  A Resolução de Problema será utilizada como estratégia de ensino da ASP no conteúdo de fração. Para 

tanto utiliza-se a BOA de forma generalizada pelo sistema de ações da ASP no conteúdo de fração, no modo 

completo, no intuito de possibilitar aos alunos uma compreensão geral sobre o assunto em questão. A direção 

da ASP a ser utilizada será do tipo cíclica, que estabelecerá a relação da orientação, execução e controle do 

sistema de ações de modo a garantir o objetivo de ensino. 

 

Justificativa 

   O processo de ensino deve envolver conteúdos que são relevantes à vida do aluno, levando-o a buscar 

durante todo o período o saber que o conduzirá a novos assuntos e a series posteriores, pois o mesmo não vive 

isolado do contexto social. Portanto, o conteúdo de multiplicação e divisão de números fracionários em 

situações problemas a ser apresentado o ajudará a desenvolverem seu poder de raciocínio, bem como o 

pensamento crítico através da resolução de problema. Para tanto, deve-se: 

 Ministrar a aula de forma expositiva e dialogada apresentando situações problema; 

 Fazer uso da resolução de problema como estratégia de ensino; 
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 Começar a aula expondo aos alunos problema que eles tenham vivenciado no seu dia-a-dia e, logo em 

seguida propor a eles que resolvam o problema, após resolução dar início ao conteúdo; 

 Finalizar a aula com uma nova situação-problema. 

 

Conteúdo programático 

Apresenta-se aos alunos a seguinte situação-problema: Numa escola com 800 alunos, 36% são rapazes. Calcule 

o número de rapazes. 

Perguntar aos alunos: 

  Quais são os dados do problema? 

  Como represento os 36% em forma de fração? 

  Como posso resolver o problema encontrado? 

  

 Obs.: Digo aos alunos que este tem 15 minutos para resolver o problema. Depois, peço a eles que não 

apaguem a questão do caderno. Mais que escrevam logo abaixo a explicação que vou dar sobre a questão. 

              

Desenvolvimento multiplicação e divisão de números fracionários em situações problemas 

 

Podemos representar a porcentagem do problema da seguinte forma: 

  

 36 em 100;  
𝟑𝟔

𝟏𝟎𝟎
 ou trinta e seis por cento. 

 O símbolo que representa porcentagem é %. 

 
  Para encontrarmos a quantidade de rapazes iremos colocar os 36%, em forma de fração, após 

multiplico os trinta e seis, por oitocentos e o resultado desta multiplicação divido por cem e encontro a 

quantidade de rapazes que são 288. 

 
𝟑𝟔

𝟏𝟎𝟎
 x 800 = 

𝟐𝟖𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎
 = 288 

Resposta: Na escola tem 288 rapazes. 

E se neste problema estivesse pedindo para encontrarmos a quantidade total de alunos da escola, 

sabendo que, na escola 36% são rapazes que, nos dar um total de 288 rapazes. Qual a quantidade de alunos 

dessa escola? Como resolveríamos este problema? 

Primeiro, podemos colocar os 36% em forma de fração, após multiplicaremos pela quantidade total de 

alunos da escola, mas o problema não nos apresentou esta quantidade, então podemos representar a quantidade 

de alunos por qualquer letra do nosso alfabeto, vamos escolher a letra x, sabemos que na escola há 288 rapazes. 

Então a nossa continha será igual a quantidade de rapazes que é 288. Vamos resolver agora? 

𝟑𝟔

𝟏𝟎𝟎
 . x = 288 

 
𝟑𝟔𝒙

𝟏𝟎𝟎
 = 288  

𝟑𝟔𝒙 = 288 . 100 

𝟑𝟔𝒙 = 28.800 

Operação: 

Operação: 



75 

 

 

 

𝒙 = 𝟐𝟖.𝟖𝟎𝟎

𝟑𝟔
 

𝒙 = 800 alunos 

 

Também este mesmo problema poderia nos pedir para encontramos a quantidade de rapazes em forma 

de porcentagem (%). Como faríamos para resolver este problema: Numa escola com 800 alunos, 288 são 

rapazes, encontre a quantidade de rapazes em forma de porcentagem.  

Se tivermos, 800 alunos na escola e não sabemos a quantidade de rapazes em porcentagem, então 

vamos representar esta porcentagem por uma letra, vamos escolher a letra x. Iremos multiplicar a quantidade 

total de alunos (800) pela letra x que representa a quantidade de rapazes em forma de porcentagem e tudo isso 

será igual a quantidade total de rapazes da escola (288). Então vamos resolver agora! 

800 .  𝒙 = 288 

800 𝒙 = 288 

𝒙 = 
𝟐𝟖𝟖

𝟖𝟎𝟎
  

            𝒙 = 0, 36 (multiplicamos por 100 e obtemos os 36%) 

     𝒙 = 36% 

 

Observe que em 0,36 temos dois números depois da vírgula, o três (3) e o seis (6), e o número cem 

(100) possui dois zeros, então vamos andar duas casas decimais para a esquerda ficando o resultado 36%.  

Agora, a partir desse problema vamos encontrar o número de mulheres que tem na escola. Apresente 

a quantidade de mulheres em forma de porcentagem. 

 

 

Conclusões 

Ao finalizar a aula será feito uma análise para constatar se os alunos entenderam o conteúdo e seus 

conceitos de porcentagem, com ênfase no seu significado de fração (através de perguntas ou elaboração de um 

questionário) observando se realmente resolveram corretamente as situações problemas que foi proposta. Após, 

auxiliamos os alunos corrigindo com eles os erros encontrados e as possíveis dúvidas de acordo com o conteúdo 

dado. Logo em seguida será feito uma breve abordagem mostrando a importância da porcentagem no dia-a-dia. 

Ressalta-se que a aula iniciou e terminou com uma situação-problema numa estratégia do “vai e vem” 

das atividades diárias, ou seja, inicia o conteúdo matemático, após corrigir a atividade do dia anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

Operação: 
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1.4.5 O PROCESSO AVALIATIVO DA PESQUISA 

 

A avaliação é um elemento intrínseco do processo didático, como todo processo de 

direção; é a forma de ter uma retroalimentação do sucesso ou não das ações realizadas e permite 

a correção daquelas que sejam possíveis de melhorar (MENDOZA; TINTORER, 2013). 

Nesta perspectiva, a avaliação das provas de lápis e papel foi de caráter qualitativo 

formado pelas dimensões da Atividade de Situações Problema em Matemática e o processo de 

assimilação da teoria de Galperin. Por sua vez, cada dimensão está formada por categorias.  

Podemos compreender que, os conteúdos de frações foram trabalhados com base nos 

conhecimentos prévios dos aluno, disso decorre a realização da avaliação diagnóstica a partir 

dos pressupostos existentes na Atividade de Situações Problema (ASP) formado por um sistema 

de ações, que foi utilizado como método, neste trabalho, para resolver problemas com o 

conteúdo de frações. 

É importante ressaltar que, a avaliação diagnóstica é um instrumento que permite 

mensurar o nível de conhecimento que o aluno possui e visa detectar a presença ou, a ausência 

das condicionantes e determinantes do mesmo, pois este movimento implica nas tomadas de 

decisões na pesquisa. O que constitui-se de uma sondagem da situação de vivencias e 

desenvolvimento de cada estudante envolvido no processo, visando às tomadas de atitudes 

satisfatórias e eficazes, de modo que haja o progresso nos processos do ensino e de 

aprendizagem (LUCKESI, 2011). 

De acordo com Luckesi (2011) a avaliação do tipo diagnóstica, tem o papel de descrever 

e qualificar a realidade por meio de sua descrição, ou seja, diagnosticar é o processo de 

qualificar a realidade, com base em seus dados. No entanto, Moreira (2011, 135) ressalta que 

observar cuidadosamente os alunos durante algum tempo, antes de fazer uso da nova estratégia 

de ensino, pode minimizar (embora não exclua) as deficiências do (s) grupo (s) durante este 

processo. 

Para Silva (2010, p. 20) após pesquisa teórica, a avaliação geralmente é elaborada tendo 

em vista o planejamento realizado pelo professor antes do início das aulas, privilegiando muitas 

vezes o julgamento e o desempenho dos alunos, com o fim de verificar se os objetivos propostos 

no planejamento estão sendo atingidos. Nesse processo, o aluno é visto como objeto da 

avaliação. 

Em função disso, na análise diagnóstica, formativas I, II e final, entre cada ação, existe 

um conjunto sistemático de procedimentos sequenciais de perguntas e indagações (operações) 
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que o estudante perpassou para desenvolver as habilidades e estratégias na solução do problema 

compreendido no sistema.  

Portanto, o modelo teórico representado na figura ilustrativa subscrita, aponta para uma 

mudança na organização da educação e do ensino tradicional, em especial da matemática, que 

não pode se limitar ao método tradicional como é proposto frequentemente, pois em geral, este 

último está voltado as condições crônicas (notas), enquanto o processo de assimilação pela via 

do método de resolução de  problema da ASP, volta-se para as condições agudas (ação 

consciente) que abordam conteúdos, conceitos e ações mentais, por nível (etapa) condicionando 

dependência (professor e/ou aluno) e independência (habilidade) na realização das ações. 

Contudo, o processo de assimilação (ensino) acontece de forma cíclica. Disso decorre que cabe 

ao método (ASP) orientar, executar e controlar os estudantes ao objetivo do estudo.   

 

Figura 3 - Sistema Modificado da ASP 

Legenda:  

Processo de Assimilação Direção do Processo Atividade de Situações Problema 

Etapa “0” – Motivacional 

Etapa “1” – Base Orientadora da 

Ação 

Etapa “2” – Formação da ação em 

forma material ou materializada 

Etapa “3” – Formação da ação 

verbal externa 

Etapa “4” – Formação da ação na 

linguagem externa para si 

Etapa “5” – Formação da ação em 

linguagem interna 

 

D1 – Objetivo de Ensino 

D2 – Nível de Partida 

D3 – Processo de Assimilação 

D4 – Retroalimentação 

D5 – Correção 

 

Ação 1 – Compreender o problema 

Ação 2 – Construir o modelo 

matemático 

Ação 3 – Solucionar o modelo 

matemático 

Ação 4 – interpretar a solução 

 

 

  

   A prova de lápis e papel terá caráter qualitativo e quantitativo, que englobam as 

dimensões da Atividade de Situações Problema em Matemática e o processo de assimilação da 
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teoria de Galperin. Nesta perspectiva, a prova diagnóstica de lápis e papel representa a primeira 

dimensão da ASP. A segunda dimensão encontra-se composta “pelas características das ações 

do processo de assimilação, que serão convertidas nas categorias: forma da ação (material – 

mental), caráter generalizado (não generalizado – generalizado), caráter assimilação 

(consciente – automatizada), caráter explanado (detalhado – abreviado) e caráter de 

independência (compartilhado – independente)” (MENDOZA; TINTORER, 2013).  
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CAPÍTULO II - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

As escolhas e os caminhos que fundamentam o olhar epistemológico nesta pesquisa, na 

relação sujeito-atividade-objeto, em busca de possibilitar a produção do conhecimento, seja, no 

apreender o real, assim como no aporte metodológico, profissional, acadêmico e ideológico na 

perspectiva da lente do pesquisador, empreende-se que a formação do pensamento requer uma 

orientação metodológica e adequada para que ela possa acontecer, no qual a pesquisa e o 

enfoque constituem os meios mais importantes pela via da formação e da validade da pesquisa 

científica em questão. 

A partir dos critérios, da metodologia e dos instrumentos de coleta e da avaliação das 

informações relevantes nesta pesquisa e, na ação direta com os sujeitos e estas relacionadas 

com tempo, seletividade e objetividade, buscou-se por respostas que valem a pena pesquisar, 

neste experimento.  

A organização desta pesquisa tem como aporte a Atividade de Situações Problema 

enquanto estratégia metodológica facilitadora para o ensino de ciências, em especial da 

matemática. Desse modo, a pesquisa caracteriza-se metodologicamente de forma qualitativa e 

quantitativa, utilizando recursos e instrumentos que propiciam embasamento teórico, didático 

e metodológico.   

Portanto, norteia-se pelo método dialético (o olhar em movimento, na busca de captar o 

objeto na sua totalidade) enquanto possibilidade de olhar o fenômeno referenciando o ensino-

aprendizagem, as informações e os instrumentos de explicação da realidade pesquisada. A 

pesquisa está nesta ótica entre visão e cegueira, pois o que um olhar metodológico enxerga 

outro pode não enxergar, nesta busca de explicações e lógicas racionais para os fenômenos que 

envolvem o pensamento matemático. 

Enquanto método de pesquisa científica, o método dialético é um método de 

interpretação dinâmica e totalizante da realidade, pois a considera sempre em movimento e leva 

em conta que, os fatos não podem ser observados fora de um contexto social na explicação da 

realidade. “Se o real está em movimento, então que o nosso pensamento também se ponha em 

movimento e seja pensamento consciente da contradição” (LEFEBVRE, 1979, p. 174).  

[...] o pesquisador interpretativo registra eventos, obtém dados, transforma-os e faz 

asserções. Mas a natureza de seus procedimentos é diferente [...]. O investigador 

interpretativo observa participativamente, de dentro do ambiente estudado, imerso no 

fenômeno de interesse, anotando cuidadosamente tudo o que acontece nesse ambiente, 

registrando eventos [...] coletando documentos tais como trabalhos de alunos, 

materiais distribuídos pelo professor, ocupa-se não de uma amostra no sentido 

quantitativo, mas de grupos ou indivíduos em particular, de casos específicos, 

procurando escrutinar exaustivamente determinada instância tentando descobrir o que 
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há de único nela e o que pode ser generalizado a situações similares (MOREIRA, 

2011, p. 50). 

 

Para a pesquisa que se proponha uma abordagem dialética, o seu objeto deverá ser 

estudado na sua relação com a totalidade da qual é parte. O pesquisador dialético não isola o 

seu objeto do contexto maior no qual está inserido. Da mesma forma, o pesquisador dialético 

não se aproxima do seu objeto como se ele fosse estático, ao contrário, o apreenderá nas suas 

contradições internas, percebendo o seu movimento e as possibilidades de mudança. E nesse 

processo buscará conhecer para transformar o conhecido e, dialeticamente, ao fazer isso 

também se transforma. 

Na perspectiva do Materialismo Histórico Dialético, que orienta a Teoria Psicológica 

Sócio-Histórica, o conhecimento assim produzido deve ser considerado como um 

outro social, porque representa o trabalho historicamente acumulado de toda a 

humanidade, e que se apresenta por meio dos objetos, da organização do ambiente, do 

mundo cultural que rodeia o indivíduo e é apresentado e apreendido pelas linguagens. 

Estas, por também serem sistemas simbólicos sociais, têm que ser ensinadas e 

aprendidas, pois não são produtos naturais da evolução da espécie (KATO, 2013, p. 

05). 

 

 Com base no método dialético, o estudo em questão traçou sua pesquisa, seus objetivos, 

instrumento e procedimentos de validade de coleta de informações para viabilizar reflexões e 

resultados sobre o processo da utilização da Atividade de Situações Problemas como estratégia 

metodológica do ensino de frações, buscando assim, propiciar alternativas metodologias e eficientes 

neste contexto educacional.  

O marco metodológico em que está situada a investigação desta pesquisa demandou o 

emprego de métodos, instrumentos e técnicas adequadas a coleta de dados e interpretação dos 

mesmos. A amostra utilizada foi do tipo não probabilística, pois segundo Sampieri (2006, p. 

254) “[...] a escolha dos elementos não depende da probabilidade, mas sim de causas 

relacionadas com as características da pesquisa ou de quem faz a amostra”. Para tanto esta 

amostra foi formada por uma turma de estudantes do 5º ano do ensino fundamental, na 

disciplina de matemática, no conteúdo de fração, trabalhado, no segundo bimestre do ano letivo 

de 2014 da Escola Municipal-Laucides Inácio de Oliveira. 

Os instrumentos de coleta de dados concentram-se: em documentar, observar, registrar, 

anotar, buscar significados e interpretá-los conforme as anotações diretas de campo, dos 

relatórios e das provas de lápis e papel.  

Antes de iniciar propriamente a pesquisa foi realizada ações exploratórias em dois 

momentos. Num primeiro momento, digamos menos formal, identificando-se situações de 

observações específicas e descrevendo fatos que acontecem no grupo. Num segundo momento, 
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mais formal e categorial, completando-se as anotações com o estudo e aplicação minuciosa de 

provas de lápis e papel. 

As categorias de análises para verificar a aprendizagem na resolução de problemas 

matemáticos utilizando a ASP são o sistema de ações: compreender o problema, construir o 

modelo matemático, solucionar o modelo matemático e interpretar a solução.  

Neste entendimento, busca-se controlar as seguintes características das ações: formas 

(materializada, verbal e interna), caráter explanado, caráter generalizado e o caráter assimilado 

que estão relacionadas com a formação das ações mentais. 

A pesquisa foi dividida em quatro fases. A fase I está relacionada com identificar a ASP 

em matemática através de prova diagnóstica de lápis e papel, compreendida como o nível de 

partida dos estudantes na ASP no conteúdo de fração. A fase II corresponde ao planejamento 

da ASP, em matemática, norteada pelas observações das avaliações formativas. Já a fase III 

além da prova de lápis e papel formativa estará associada a construir a ASP em matemática. 

Enquanto que na observação da avaliação da prova de lápis e papel final, houve análise e 

relatório como resultado da pesquisa. 

Na primeira fase, para determinou-se o nível de partida dos estudantes no segundo 

bimestre do 5º ano, foi aplicada as provas de lápis e papel, com as características de serem 

problemas heurísticos com conteúdos que já estudaram no primeiro bimestre, que se reduzem 

a múltiplos e divisores (de um número, números primos e fatoração, critérios de divisibilidade, 

mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum). O contexto dos problemas envolveram as 

ideias do cotidiano. Este processo permite conhecer o nível que os estudantes apresentam em 

relação aos conteúdos prévios exigidos para a pesquisa como ponto de partida em relação ao 

objetivo de ensino. Tais afirmações vêm de encontro ao que queremos, pois “Teremos que 

reconhecer que não sabemos o que deve fazer o estudante para entender e aprender” 

(GALPERIN, 2013b, p.420) mediante uma orientação básica da ação. 

Na segunda fase, houve uma preparação e orientação (aulas teórica, práticas e resolução 

de tarefas) aos estudantes sobre o sistema de ações para a resolução dos problemas matemáticos, 

que tenham como modelo matemático os conteúdos de frações e, a BOA do tipo específica, 

completa e preparada (etapa material e materializada). 

Na fase três da pesquisa, que se relaciona com a etapa verbal externa e, na linguagem 

externa para si, se exige aos estudantes que resolvam problemas que contemplam frações – 

soma e subtração, multiplicação e divisão de frações tanto em verbalizando (prova oral) quanto 

em silêncio (prova escrita e respostas no quadro). 
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Na última fase, os problemas passam a serem situações problema e o nível das provas 

de lápis e papel, teve um caráter geral dentro do conteúdo de frações (situações problemas 

complexas), porém o estudante teve que enfrentá-los de forma independente (etapa mental). 

O problema da pesquisa apresenta-se na forma mista, por permitir a integração entre o 

enfoque qualitativo e quantitativo, o que possibilitou relacionar os dados e a análise nestes 

modelos de forma explicativa do desempenho individual dos alunos nas aulas teóricas, práticas 

e sua avaliação do fenômeno estudado.  

Portanto, sua investigação foi por meio de métodos misto, na coleta e na análise dos 

dados. O sistema de ações da ASP foi convertido em categorias qualitativas e em variáveis 

quantitativo de modo a responder ao problema levantado. 

A investigação propôs por meio da execução das operações e ações (categorias da ASP) 

estudar o efeito da aplicação do sistema ASP na aprendizagem de fração com os estudantes da 

pesquisa, conforme as características das etapas mentais. Apresenta-se como característica 

sequencial a categorização das operações que são as subcategorias da ASP como codificação 

aberta (nível 1), as ações em codificação axial (nível 2) e as características das ações do 

processo de assimilação em categoria central (nível 3), onde o pesquisador organiza as 

categorias resultantes em um modelo de inter-relações (codificação axial) que permite explicar 

o processo do fenômeno de estudo (SAMPIERI et al., 2006). 

O grupo único estudado foi observado várias vezes e passou por vários tratamentos 

durante a realização da pesquisa, para uma posterior análise dos dados levantados durante este 

processo. Sendo que este procedimento representa as fases a ser realizada na investigação. 

 

Fase#1 

Identificar a ASP em Matemática 
 Prova de lápis e Papel Diagnóstica 

e observação. 

 

Fase #2 

 Orientar e executar-ASP 
 Prova de lápis e Papel formativa 

#1 e observação. 

 

Fase #3 

Executar, controlar e orientar-ASP 
 Prova de lápis e Papel formativa 

#1 e observação. 

 

Fase #4  

Análises e Relatório da Pesquisa 
 Prova de lápis e Papel Final e 

observação.  

 

Quadro 1 - Sistematização das fases da pesquisa 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 A caracterização desta pesquisa está calçada no método materialismo dialético, pois o 

mesmo propõe desenhar o olhar em movimento que é característico da dialética, é um olhar que 

busca captar o objeto na sua totalidade, desde uma perspectiva histórica de mudanças e 

contradições. Fundamenta-se na dialética de Hegel, onde as contradições se transcendem 

procedendo origem a novas contradições que passam a requerer solução. 

Portanto, baseia-se num estudo pré-experimental e só posteriormente foi desenvolvido 

uma pesquisa-ação, para isso combinou os dois enfoques quantitativo e qualitativo. No estudo 

pré-experimental devem ser cumpridos três requisitos: 1) manipulação de forma intencional de 

uma ou mais variáveis independentes; 2) medir o efeito que a variável independente tem sobre 

a variável dependente e, 3) o controle ou a validade interna, ou seja, o grau de confiança dos 

resultados encontrados. 

Considerando a relevância dessa atividade de pesquisa e do desenvolvimento da prática 

pedagógica e suas eventuais limitações, os critérios direcionam para uma varredura 

condicionada, mas que não pode ser precária em decorrência da relevância e da efetivação do 

tema dessa natureza, na cidade de Boa Vista/RR, sendo importante para o Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima – PPGEC/UERR, em 

especial para a educação básica do estado, pois a pesquisa buscou formar base sólida de dados 

para estudos posteriores. 

 A escolha pela escola deu-se pela sua localização urbana, série, turno, professores 

licenciados na área de ciências naturais, números expressivos de estudantes, por sala e 

proximidade da residência do pesquisador.  

Os Critérios de inclusão: estudantes regularmente matriculados na rede municipal de 

ensino, no 5º ano do ensino fundamental, turno vespertino, em diferentes faixas etárias, 

professores atuantes em turmas de 5º ano do ensino fundamental, que estejam na rede municipal 

de ensino. 

Os Critérios de exclusão: estudantes de outros anos e professores não atuantes no 5º ano 

do ensino fundamental na área de Ciências Naturais. 

Participaram da pesquisa dez estudantes e um professor com formação em Pedagogia e 

Matemático, que durante a pesquisa, assumiu a disciplina de matemática, no 5º ano do Ensino 

Fundamental da Rede Pública Municipal de Boa Vista – Roraima. Todos os sujeitos 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, inclusive os pais dos 

alunos menores de idade. 
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 A pesquisa foi norteada por uma abordagem mista enfatizando tanto os aspectos 

qualitativos, assim como os aspectos quantitativos. Essa fusão representa a integração entre os 

enfoques durante o processo da pesquisa. 

Visando uma aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos, a natureza 

desta pesquisa enquadra-se numa pesquisa aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos que 

envolvem conceitos e verdades, no campo científico e acadêmico, ou seja, “Através de uma 

narrativa detalhada, o pesquisador buscou credibilidade para seus modelos interpretativos” 

(MOREIRA, 2009, p. 07). 

Nesta perspectiva, a credibilidade tornar-se-á o termômetro de validade da pesquisa 

mediante os enfoques qualitativo e quantitativo que serão abordados “[...] o qual nos remete a 

outro conceito importante na metodologia da pesquisa interpretativa: a triangulação, uma 

estratégia central para alcançar credibilidade [...]” (Idem, 2009, p. 24). 

O interesse central dessa pesquisa está em uma interpretação dos significados 

atribuídos pelos sujeitos as suas ações em uma realidade socialmente construída, 

através de observação participativa, isto é, o pesquisador fica imerso no fenômeno de 

interesse. Os dados obtidos por meio dessa participação ativa são de natureza 

qualitativa e analisados correspondentemente. As hipóteses são geradas durante o 

processo investigativo (...) Através de uma narrativa detalhada, o pesquisador busca 

credibilidade para seus modelos interpretativos (IDEM, 2009, pp. 06-07). 

 

 

De certa forma, a abordagem qualitativa envolve intensa e ampla participação no 

contexto pesquisado, sobretudo para descobrir e refinar cuidadosos registros do que ocorre 

nesse contexto juntamente com outras fontes de evidências, anotações, documentos, 

instrumentos feitos pelo sujeito e análise reflexiva de todos esses registros e evidências, ou seja, 

descrição detalhada do fenômeno pesquisado, uma vez que o pesquisador deve estar despido de 

julgamentos, preconceitos e crenças que contaminam o campo pesquisado. Por meio dessa 

percepção foram utilizados dados quantitativos da pesquisa de campo que proporcionaram 

informações relevantes (MOREIRA, 2009). O pressuposto quantitativo requer, 

Realidade objetiva, independente de crenças, com existência própria. O pesquisar não 

afeta ao que se está pesquisando. Os instrumentos são uma maneira de alcançar 

medições precisas de objetos e eventos com existência própria [...]. Se o pesquisador 

deixa de estudar algo, esse algo continuará existindo e permanecerá ligado a outras 

coisas da mesma maneira. Dualismo sujeito-objeto (Idem, Ibidem, p. 07). 

 

 Naturalmente que este modelo quantifica registro de eventos, que de certa forma 

neutraliza a personalidade do pesquisador em busca de sua concordância no contexto. Assim 

“confia na medição numérica, na contagem e frequentemente no uso de estatística para 

estabelecer com exatidão os padrões de comportamento” (SAMPIERI, 2006, p. 05).  
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Segundo a abordagem dialética do problema esta pesquisa apresenta três enfoques, cujo, 

as classificações dos objetivos perpassam na exploratória, descritiva, correlacionada e 

explicativa mediante uma pesquisa-ação. 

 Enfoque quantitativo: Usa a coleção de dados para provar hipóteses, com base 

na medição numérica e na análise estatística, para estabelecer padrões de 

comportamentos e provar teorias (objetivo, dedutivo). 

 Enfoque qualitativo: Utiliza a coleção de dados sem medição numérica para 

descobrir ou afinar perguntas de investigação no processo da pesquisa. São gerados 

hipóteses durante o estudo ou ao final deste (subjetivo, indutivo). 

 Enfoque misto: É o conjunto de processos sistemáticos, empíricos e críticos de 

pesquisa que implicam a coleção e análise de dados, assim como a integração e 

discussão conjunta, para realizar inferências de toda a informação coletada e alcançar 

um maior entendimento do fenômeno estudado. 

 

Figura 4 - Fase metodológica da Pesquisa-ação 

           Fonte: (MENDOZA, 2013). 
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2.1 PESQUISA MISTA 

 

A sucessão do processo qualitativo conforme a Figura 05 englobará a coleta de dados 

por meio dos instrumentos para análise e sua organização de acordo com as etapas mentais de 

Galperin, por conseguinte, registrar as atividades das provas de lápis e papel conforme 

instrumentos de análise da ASP sendo orientanda pelo indicador essencial que se encontra no 

nível 2 (interpretar a solução), para compreensão dos resultados a serem obtidos. 

Segundo Sampieri (2006, p. 04) os dois enfoques (quantitativo e qualitativo) utilizam 

cinco etapas similares e relacionadas entre si: a) Realizam observação e avaliação do fenômeno; 

b) Estabelecem pressupostos ou ideias como consequência da observação e avaliação 

realizadas; c) Testam e demonstram o grau em que as suposições ou ideias têm fundamento; d) 

Revisam tais suposições ou ideias sobre a base dos testes ou da análise; e) Propõem novas 

observações e avaliações para esclarecer, modificar e/ou fundamentar as suposições e ideias; 

ou mesmo gerar outras. Nesta perspectiva, a pesquisa em questão estar calçada no método 

dialético com o modelo misto para tal estudo, em decorrências de suas características, metodologia 

e objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

Fundamentação Teórica; 

Triangulação e 

Explicação. 

Contexto e População: 

Estudantes do 5º ano da 

educação básica. 

Qualitativa 

Objetivo: Explicar o processo de 

aprendizagem da ASP em conteúdo de 

fração. 

Pergunta: Como se produz orientação 

pedagógica através da ASP no conteúdo de 

fração? 

Quantitativa 

Objetivo: Demonstrar a efetividade da 

aprendizagem da ASP em conteúdo de fração.  

Pergunta: Que avanço obtém os estudantes na 

aprendizagem quando é aplicado o sistema da 

ASP no conteúdo de fração? 

Hipóteses: A aplicação de um sistema de ações 

da Atividade de Situações problema produz 

aprendizagens nos conteúdos de frações 

fundamentada na teoria de Galperin nos 

estudantes do 5º ano da Escola Municipal 

Laucides Inácio de Oliveira. 

Quali -Quanti 

Objetivo: Explicar a efetividade da aprendizagem do sistema de ações da ASP no conteúdo de fração. 

Pergunta: Será que a aplicação de Sistema de Ações da ASP a partir dos pressupostos da Teoria de 

Galperin produz aprendizagem nos estudantes do conteúdo de fração no 5º ano da educação básica? 

 

Conteúdo de fração 

(Formular problema) 

ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA EM FRAÇÃO 

Figura 5 - Um esquema para estratégias integradoras entre as metodologias qualitativas e quantitativas. 
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Neste direcionamento propôs um modelo misto com enfoque qualitativo como 

dominante, em que primeiramente busca-se a compreensão conceitual dos enfoques envolvidos 

no processo, por conseguinte os dados serão coletados e analisados de forma qualitativa e 

quantitativa, passando a serem analisados de forma analítica, a fase inferencial consiste na 

apresentação da conclusão dos dados e por fim compara-se os resultados de ambos os enfoques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2 PESQUISA-AÇÃO 

 

No detalhamento explicativo do objeto da pesquisa faz-se uma pesquisa do tipo 

Pesquisa-ação, pois não é uma escolha de método, mas do procedimento, do objeto ou da 

amostra que constitui seus fins. Porém, segundo Moreira (2009, p.16) “O objetivo fundamental 

da pesquisa-ação consiste em melhorar a prática”. Neste entendimento inclui tanto o enfoque 

qualitativo como o quantitativo da descrição geral ao particular e vice-versa no exemplo 

pesquisado. 

Fase Inferencial 

Discussão (Quanti) 

Combinação  

 

Fase Conceitual (Quali  – Quanti) 

Distintos paradigmas 

Fase Empírica Metodológica 

Coleta de dados e transformação em Qualitativa e Quantitativa 

Fase Empírica Analítica 

Analise de Resultados ( Quali ) 

Busca dois olhares independentes 

Fase Inferencial 

Discussão (Quali) 

Complementação 

 

Meta-inferências 

 Convergência dos enfoques 

(Quali - Quanti) 

Triangulação 

 

 

Fase Empírica Analítica 

Analise de Resultados (Quanti) 
Busca integração subsidiária de 

olhares 

 

Figura 6 - Fase conceitual da pesquisa 
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(...) a pesquisa-ação é definida como uma forma de pesquisa coletiva auto reflexiva 

empreendida por participantes de situações sociais para melhorar a produtividade, 

racionalidade e justiça de suas próprias práticas sociais ou educativas, assim como sua 

compreensão em relação a tais práticas e às situações em que ocorrem. Os 

participantes podem ser professores, alunos, diretores, pais e outros membros da 

comunidade, isto é, qualquer grupo que partilha uma preocupação, um objetivo. É 

uma pesquisa colaborativa; porém, é importante enfatizar que esta ação colaborativa 

depende de que cada indivíduo examine criticamente suas próprias ações (MOREIRA, 

2009, p. 16). 

 

 No intuito de melhorar a prática, deve-se olhar o curso da ação do processo e do produto 

enquanto característica da pesquisa-ação, enquanto “(...) pesquisa coletiva, colaborativa. A 

reflexão pessoal é importante, mas a verdadeira mudança vem da auto-reflexão coletiva (...) é 

condição necessária antecedente da pesquisa-ação, mas não suficiente (MOREIRA, 2009, 

p.16). Portanto, “(...) a pesquisa-ação é um processo colaborativo, auto-reflexivo, no qual o 

envolvimento direto dos professores e outros implicados, na coleta de dados, análise crítica, 

reflexão, cria imediatamente um sentido de responsabilidade quanto à melhora da prática” 

(Ibidem). 

A partir da pesquisa-ação, fez-se abordagens de verificação da causa e efeito de um 

sistema de ações (ASP) em produzir orientação pedagógica significativa, onde os resultados 

observados tanto no enfoque quantitativo quanto no qualitativo foram transformados em relatos 

descritos resultantes desta pesquisa, conforme a demonstração da figura abaixo. 
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De maneira geral, implica dizer que a pesquisa-ação norteia um plano de ação baseado 

em objetivos de melhora, a implementação e controle desse plano através de fases de ação, 

assim como a descrição concomitante do processo cíclico resultante. “Porém (...) identificam 

várias característica básicas da pesquisa-ação que ajudam a distingui-la de outros tipos de 

pesquisa qualitativa” (MOREIRA, 2009, pp. 17-18) conforme subscreve. 

 é uma abordagem para melhorar a educação através de mudanças e para aprender desde as 

consequências das mudanças; 

 se desenvolve através de uma espiral auto-reflexiva de ciclos de planificação, ação, 

observação sistemática, reflexão, replanificação, nova ação, observação e reflexão; 

 é participativa, as pessoas trabalham para melhorar suas próprias práticas;  

 é colaborativa, cria grupos auto-críticos que participam e colaboram em todas as fases do 

processo investigativo;  

Coleta de dados 

 Observação 

 Prova de lápis e papel 

 

Relatório 

Análise Individual 

PESQUISA-AÇÃO 

Unidade de Análise 

“Aprendizagem” 

Amostra 
Estudantes do 5º ano da 

Educação Básica 

Modelo (Quanti) Modelo (Quali) 

Analises dos Resultados 

Descrição analítica dos 

dados obtidos pelos 

problemas resolvidos 

Analises dos Resultados 

Descrição qualitativa dos 

problemas resolvidos 

Figura 7 - Processo metodológico da Pesquisa-ação 
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 envolve os participantes em um processo de teorização sobre suas práticas, questionando 

circunstâncias, ações e consequências dessas práticas;  

 requer que as pessoas ponham em xeque suas ideias e suposições com relação às 

instituições;  

 é aberta com relação ao que conta como evidência, ou dados, mas sempre implica manter 

e analisar registros das consequências das ações implementadas;  

 permite que os participantes, ao mesmo tempo, mantenham registros de suas próprias 

mudanças pessoais e analisem criticamente as consequências dessas mudanças;  

 começa pequena; normalmente com pequenas mudanças que um pequeno grupo, ou talvez 

uma só pessoa, possa tentar, mas se desloca, gradativamente, rumo a mudanças mais 

extensivas;  

 requer que os participantes analisem criticamente as situações (salas de aulas escolas, 

sistemas educativos) nos quais trabalham;  

 é um processo político porque envolve mudanças nas ações e interações que constituem e 

estruturam práticas sociais; tais mudanças tipicamente afetam as expectativas e interesses 

de outros além dos participantes imediatos nessas ações e interações. 

 

2.3 PESQUISA QUALITATIVA 

Propõe a investigação por meio da execução das operações e ações (categorias da ASP) 

o efeito qualitativo na aprendizagem em fração segundo as características das etapas mentais. 

Apresenta como característica sequencial a categorização das operações (nível 1) e das ações 

(nível 2) em codificação aberta, por conseguinte o pesquisador organiza as categorias 

resultantes em um modelo de inter-relações (codificação axial), que representa a teoria de 

Galperin (nível 3) que permite explicar o processo do fenômeno de estudo (SAMPIERI et al., 

2006). 

Nesta perspectiva, as ferramentas de compreensão a serem analisadas na aprendizagem 

no conteúdo de fração, serão apresentadas por seus três níveis de categorias que são: 

Codificação Aberta; Codificação Axial e Categorias Centrais. As subcategorias representantes 

das operações no Nível 1 - serão ajustadas pelo método da ASP desenvolvido por Mendoza 

(2009). As categorias no nível 2 são ajustes feitos do método de Polya, e o nível 3 (categoria 

central), evidenciarão as etapas qualitativas da Formação das Ações Mentais. 
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Tabela 3 - Níveis de categorias qualitativas 

Nível I – Categorias 

Codificação Aberta 

Nível II - 

Categoria 

Codificação 

Axial 

Nível III 

Categorias 

Centrais 

a) Extrair os dados do problema. 

b) Determinar as condições do problema. 

c) Definir o(s) objetivo(s) do problema. 

Compreender o 

problema 

Forma da ação 

Caráter Explanado 

Caráter 

generalizado 

Caráter assimilado 

 

a) Determinar as variáveis e incógnitas. 

b) Nominar as variáveis, incógnitas com suas medidas. 

c) Construir o modelo matemático a partir das variáveis e incógnitas e 

condições. 

d) Realizar análises das unidades de medidas do modelo matemático e 

critério de aprovação. 

Construir o 

modelo 

matemático 

a) Selecionar o(s) método(s) matemático(s) para solucionar o modelo 

matemático. 

b) Selecionar (...) os recursos necessários do(s) método(s) 

matemático(s) para solucionar o modelo matemático. 

c) Solucionar o modelo matemático e o critério de aprovação. 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

a) Interpretar o resultado. 

b) Extrair os resultados significativos que tenham relação com o(s) 

objetivo(s) do problema. 

c) Dar resposta ao (s) objetivo(s) do problema. 

d) Realizar um relatório baseado no (s) objetivo(s) do problema; 

Analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação direta 

ou não com o(s) objetivo(s) do problema, a possibilidade de reformular 

o problema, construir novamente o modelo matemático, solucionar o 

modelo matemático e interpretar a solução. 

 

 

 

Interpretar a 

solução 

 

 

 

 

 

Categorias da Pesquisa qualitativa 

 

Desempenho na resolução de problema 

a) Compreender o problema 

b) Construir o modelo 

c) Solucionar o modelo 

d) Interpretar a solução 

Figura 8 - Categoria da pesquisa qualitativa 

 

Em observação às etapas mentais da teoria de Galperin, a coleta de dados, os 

instrumentos, a análise e a organização dos registros das atividades de provas de lápis e papel, 

por meio de instrumentos de análise da ASP foi orientando pelo indicador essencial que se 

encontra no nível 2 (interpretar a solução) para compreensão dos resultados a serem obtidos. 

Naturalmente, que este processo de sistemática visa, na primeira dimensão, as quatro 

ações da Atividade de Situações Problema que são convertidas em categorias. Na segunda 

dimensão está formada pelas características das ações do processo de assimilação, que serão 



92 

 

 

 

convertidas nas categorias: forma da ação (material – mental), caráter generalizado (não 

generalizado – generalizado), caráter assimilação (consciente – automatizada), caráter 

explanado (detalhado – abreviado) e caráter de independência (compartilhado – independente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iterativo 

Coleta de dados 

(provas de lápis e papel, observação) 

Organização dos dados e informação 

segundo os casos e as etapas mentais de 

formação das ações. 

 

Preparação dos dados para análises, ou 

seja, transcrever as observações da prova 

de lápis e papel. 

Revisão dos dados (leitura e observação), 

ou seja, ter um panorama segundo as 

etapas mentais. 

Além da unidade análise “aprendizagem” 

descobrir outras unidades se existir. 

Codificação do primeiro nível da unidade 

análise “aprendizagem.” 

Descrever as categorias que emergirem 

nível 1 

Descrever as categorias que emergirem 

nível 2 

Gerar teorias, hipóteses e explicações sobre: 

 Explicar se o efeito de um sistema de ações na Resolução de Problemas como Metodologia de 

ensino produz orientação pedagógica significativa para o ensino do conteúdo de frações nos 

estudantes do 5º ano da Educação Básica.  

Simultaneamente 

Figura 9 - Processo de tratamento das informação da prova de lápis e papel 
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2.4 PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Para gerar conhecimento o enfoque quantitativo se fundamenta no método hipotético-

dedutivo na explicação do fenômeno considerando as seguintes premissas: a) Delineamos 

teorias e delas derivamos hipótese; b) As hipóteses são submetidas à prova utilizando os 

modelos de pesquisa apropriados; c) Se os resultados sustentam as hipóteses ou forem 

condizentes com elas, é obtida evidência em seu favor. Se os resultados as refutarem, são 

descartadas em busca de melhores explicações e hipóteses. Quando os resultados de diversas 

pesquisas trazem evidência em favor das hipóteses, geram confiança na teoria que as sustenta 

ou apoia. Se esse não for o caso, as hipóteses são descartadas e, eventualmente, também a teoria 

(SAMPIERI, 2006, p.8). Portanto “[...] Enquanto no método hipotético dedutivo se procura a 

todo custo confirmar a hipótese, no método hipotético-dedutivo, ao contrário, procuram-se 

evidências empíricas para derrubá-la” (GIL, 1999, p. 30).  

 
 

Tabela 4 - Características da variável quantitativa 

 Característica da variável quantitativa. 

 

Variável Independente “X” Orientações do sistema de ações da Atividade de Situações Problema 

Variável Dependente “Y” Desempenho na Resolução de Problemas 

Definição Conceitual: É capacidade dos alunos resolver problemas e suas transferências para situações 

problema novas 

Definição Operacional: É a diferença de desempenho comparando um ponto inicial com outro, a fim de 

resolver problemas e estabelecer transferências para situações problema novas. 

Dimensão Descrição 

Y1 Desempenho de compreender o problema 

Y2 Desempenho de construir o modelo 

Y3 Desempenho de solucionar o modelo 

Y4 Desempenho de interpretar a solução 

Medição: Para designar o resultado quantitativo a cada dimensão (Y1, Y2, Y3, Y4) será utilizado uma escala de 

1 até 4 pontos com o critério: 

i. Se todos os indicadores estão incorretos obterá a qualificação de um (1), pois não compreende; 

ii. Se o indicador essencial está incorreto ou parcialmente incorreto e/ou existe pelo menos outro 

indicador parcialmente correto obterá a qualificação de dois (2), pois confunde as informações; 

iii. Se o aluno tem somente correto o indicador essencial obterá a qualificação de três (3), pois responde 

certo em parte; 

iv. Se todos os indicadores estão corretos obterá a qualificação de quatro (4), pois não apresenta 

dificuldade. 

 

Dimensão Indicador 
Indicador 

Essencial 

Y1 

a) O aluno extrai os dados do problema. 

b) O aluno determina as condições do problema. 

c) O aluno define o(s) objetivo(s) do problema. 

c) 

Y2 

a) Determinar as variáveis e incógnitas. 

b) Nominar as variáveis, incógnitas com suas medidas. 

c) Construir o modelo matemático a partir das variáveis e incógnitas e 

condições. 

c) 
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d) Realizar análises das unidades de medidas do modelo matemático e 

critério de aprovação. 

Y3 

a) Selecionar o(s) método(s) matemático(s) para solucionar o modelo 

matemático. 

b) Selecionar (...) os recursos necessários do(s) método(s) 

matemático(s) para solucionar o modelo matemático. 

c) Solucionar o modelo matemático e o critério de aprovação. 

b) 

Y4 

a) Interpretar o resultado. 

b) Extrair os resultados significativos que tenham relação com o(s) 

objetivo(s) do problema. 

c) Dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema. 

d) Realizar um relatório baseado no(s) objetivo(s) do problema; 

Analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação 

direta ou não com o(s) objetivo(s) do problema, a possibilidade de 

reformular o problema, construir novamente o modelo matemático, 

solucionar o modelo matemático e interpretar a solução. 

c) 

 

Nesta perspectiva a variável qualitativa de “sistema de ações da ASP em Matemática 

(X)” é formada por quatro ações que são: compreender o problema (X1); construir o modelo 

matemática (X2); solucionar o modelo matemática (X3) e interpretar a solução (X4). 

Os níveis de formação das ações Y1, Y2, Y3, Y4 são avaliados com os seguintes critérios: 

Insuficiente (1), Regular (2), Bom (3), Ótimo(4).  

Portanto, a medição a ser aplicada englobará um tratamento “X”, (variável 

independente) que representa o sistema de ações a serem executados, de modo a observar a 

causa e a relação à “Y”, representando a aprendizagem. O grupo primeiramente será submetido 

a um pré-teste (prova diagnóstica) posteriormente iniciará o tratamento, por meio das situações 

problema e etapas das ações mentais. Neste caminhar, realizar-se-á o delineamento definido 

como pré-experimento, posteriormente a intervenção, seguida de processo intercalado com as 

etapas das ações mentais e finalizando com pós-teste (prova final). 

A pesquisa propõe por meio da execução das operações e ações (categorias da ASP) 

estudar o efeito qualitativo na aprendizagem no conteúdo de fração, conforme as características 

das etapas mentais. Nesta busca, caracteriza-se a sequência da categorização das operações 

(nível 1) e das ações (nível 2) em codificação aberta. Após este processo organizar-se-á, as 

categorias resultantes em um modelo de inter-relações (codificação axial), que representa a 

teoria de Galperin (nível 3), permitindo explicar o processo do fenômeno pesquisado. 

 

Gúnico: O0 XE1 XE2 O1 XE3 XE4 O2 XE5 O3          

          

Figura 10 - Ilustração do modelo quantitativo3. 

                                                 
Legenda3: O0 (teste diagnóstico); XE1 XE2 (Etapa XE1: Intervenção da BOA; Etapa XE2: Ações Externas – aulas 

teóricas e práticas); 01 (prova formativa) XE3 XE4 (Etapa XE3: Linguagem Externa – aulas teóricas e práticas; Etapa 

XE4: Linguagem Interna – aulas teóricas, práticas e discursivas); 02 (prova formativa) XE5 (Etapa XE5: Ações 

Mentais – aulas práticas); 03 (teste final). 
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Decorre disso que, entre o teste diagnóstico e o teste final, tendo o ensino intencional 

como seu objeto e a aprendizagem como condição essencial para a formação de conceitos e 

habilidades, lembrando que, as fases são dependentes entre si, do ponto de vista de sua 

realização e independentes, em relação aos seus níveis. Posto que, no momento “O0” norteou o 

objetivo de ensino e o ponto de partida para tomadas de decisões (BOA) na pesquisa. Enquanto 

que, entre os períodos da avaliação diagnóstica (O0) e formativa I (O1) da intervenção, foram 

realizadas várias tarefas com aulas teóricas e práticas (XE1 XE2) finalizando esta fase, com esta 

última avaliação. Neste movimento, no aprender, quando necessário retroalimentava e corrigia 

as anormalidades do processo, para dar início ao próximo nível (O1 XE3 XE4 O2) e assim 

sucessivamente. Nesse sentido, no momento XE3, colabora para a formação da ação como verbal 

externa para o estudante, submetendo-se ainda as orientações como artifício, aplicando as 

atividades O1, com objetivo de observar a expressão escrita e verbal dos estudantes com relação 

ao assunto estudado, por meio da intervenção. No momento XE4, o estudante desenvolve a 

formação da linguagem externa para si, após este processo aplicou-se o pós-teste (XE5 O3)                

desta fase; finalizando o processo de formação das etapas das ações mentais, o momento XE5 

complementa a formação da ação na linguagem interna, ou seja, a ação mental, cumprindo o 

processo.  Este processo entre o pré-teste e pós-teste significam que o mesmo grupo foi 

observado antes, durante e depois do tratamento, permitindo assim, evidenciar a eficácia ou 

ineficácia do tratamento X (MOREIRA, 2011) e o pensamento teórico como objetivo. 

Portanto, o grupo escolhido para a pesquisa foi submetido a momentos de observação, 

aplicação de pré-teste, intervenção (tratamento) e pós-teste com categorias qualitativas, nas 

quais foram compreendidas quantitativamente por suas dimensões direcionando-se a óptica do 

pesquisador na ASP (MENDOZA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Aplicação do Sistema de Ações 

 

Além disso, a pesquisa utilizou um recorte de problemas para medir as variáveis de 

interesse (do tipo quantitativo) com base nas categorias qualitativas das ações, para se atribuir 

valores a partir da escala Likert, considerando um indicador principal. Na disposição das 

variáveis independente “X” e dependente “Y” de causa e efeito, pelo sistema de ações, os dados 

obtidos foram relacionados entre si, constituindo uma inferência de dados quantitativos, 

CAUSA 

(Sistema de Ações-ASP) 

 

X 

EFEITO 

                                  (Aprendizagem) 

     

 Y 
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constituídos pela dimensão categórica qualitativa: Desempenho de compreender o problema 

(Y1); Desempenho de construir o modelo (Y2); Desempenho de solucionar o modelo (Y3); e 

Desempenho de interpretar a solução (Y4) (SAMPIERI, 2006; MENDOZA, 2009; MOREIRA, 

2011).                        

X0 Y1  

X1 Y2 

X2 Y3 

X3 Y4 
 

Figura 12 - Variáveis e Sistema de Ações 

As diferenças, qualitativas ou quantitativas, no desempenho dos estudantes após o uso 

da estratégia e que se mantêm ao longo do tempo, podem serem tomadas como evidência do 

efeito da estratégia sobre a aprendizagem cognitiva dos estudantes (MOREIRA, 2011).  

 

 
Tabela 5 - Desenho do pré-experimento 

G Y0 X1 Y1 

G : Grupo de estudantes. 

Y0: Nível de partida (prova diagnóstica) do desempenho na resolução de problema. 

X1: Base Orientadora das Ação (Estímulo). 

Y1: Desempenho dos estudantes posterior ao estimulo X1. 

 

 

Pode-se caracterizar a variável quantitativa “desempenho na resolução de problema (Y)” 

e os resultados vão ser triangulados com a pesquisa qualitativa, onde variável independente “X” 

está composta pelas orientações do sistema de ações da ASP. Enquanto que a Variável 

Dependente “Y” se destaca pelo desempenho na Resolução de Problemas. Por outro lado, a 

definição conceitual se atém em observar a capacidade dos estudantes de resolver problemas e 

realizar transferências para outras situações problema.  

 

 
Tabela 6 - Características das variáveis quantitativa 

DIMENSÃO INDICADOR 
INDICADOR 

ESSENCIAL 

Y1 

a) O estudante extrai os dados do problema. 

b) O estudante determina as condições do problema. 

c) O estudante define o(s) objetivo(s) do problema. 

c) 

Y2 

a) Determinar as variáveis e incógnitas. 

b) Nomina as variáveis, incógnitas com suas medidas. 

c) Constrói o modelo matemático a partir das variáveis e incógnitas 

e condições. 

d) Realiza análises das unidades de medidas do modelo matemático e 

critério de aprovação. 

c) 
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Y3 

a) Seleciona o(s) método(s) matemático(s) para solucionar o modelo 

matemático. 

b) Seleciona (...) os recursos necessários do(s) método(s) 

matemático(s) para solucionar o modelo matemático. 

c) Solucionar o modelo matemático e o critério de aprovação. 

a) 

Y4 

a) Interpreta o resultado. 

b) Extrai os resultados significativos que tenham relação com o(s) 

objetivo(s) do problema. 

c) Dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema. 

d) Realiza um relatório baseado no(s) objetivo(s) do problema; 

Analisar a partir de novos dados e condições que tenham relação direta 

ou não com o(s) objetivo(s) do problema, a possibilidade de reformular o 

problema, construir novamente o modelo matemático, solucionar o 

modelo matemático e interpretar a solução. 

c) 

 

Os indicadores essenciais foram destacados por sua maior importância de análise, no 

entanto, serão modificados de acordo com a característica do problema e o foco do objetivo a 

ser pesquisado. A partir do desenho misto de integração a ser utilizado nesta pesquisa pode-se 

comparar os indicadores da variável “Y” (desempenho na resolução de problema) com os temas 

da pesquisa qualitativa (desempenho na resolução de problema) e (modelos mentais). 

 

2.5 Amostra 

A pesquisa foi desenvolvida com dez estudantes, na Escola Municipal Laucides Inácio 

de Oliveira, localizada na cidade de Boa Vista/RR, no perímetro urbano, sob jurisdição do 

Estado de Roraima, funcionando legalmente no bairro Pérola, no Município de Boa Vista/RR. 

As visitas aconteceram no segundo bimestre do ano letivo de 2014, pois a pesquisa 

envolveu diretores, professores, pais e estudantes, no intuito de transparecer a pesquisa e a 

autorização dos mesmos para sua execução. 

Considerando a relevância dessa atividade de pesquisa e do desenvolvimento da prática 

pedagógica e suas eventuais limitações, os critérios direcionam para uma varredura 

condicionada, mas que não pode ser precária em decorrência da relevância e da efetivação do 

tema dessa natureza na cidade de Boa Vista/RR, sendo importante para o Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima – PPGEC/UERR, em 

especial para a educação básica do estado, pois a pesquisa forma base sólida de dados para 

estudos posteriores. 

 A escolha pela escola deu-se pela sua localização urbana, série, turno, professores 

licenciados na área de ciências naturais, números expressivos de estudantes por sala, local de 

trabalho e proximidade da residência do pesquisador.  

Critérios de inclusão: estudantes regularmente matriculados na rede municipal de 

ensino do município de Boa Vista, estado de Roraima, no 5º ano do ensino fundamental, turno 
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matutino, em diferentes faixas etárias, professores licenciados nas áreas de Ciências Naturais, 

atuantes em turmas de 5º ano do ensino fundamental, na referida rede. 

Critérios de exclusão: estudantes de outros anos, professores não atuantes no 5º ano do 

ensino fundamental e estudantes infrequentes. 

Participou da pesquisa estudantes e professor de Ciências Naturais, em especial da 

pedagogia, do 5º ano, do Ensino Fundamental do Município de Boa Vista, estado de Roraima. 

Todos os sujeitos participantes, assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

inclusive os pais dos alunos menores de idade. 

 

2.6 Instrumentos  

Naturalmente que os instrumentos da pesquisa devem ter características indispensáveis, 

tais como: a fidedignidade e a sua validade. “No entanto, de nada adianta ser cuidadoso na 

escolha do delineamento da pesquisa se os instrumentos de coleta de dados forem inadequados” 

(MOREIRA, 2009, pp. 54 -55).  

Enquanto a fidedignidade é pré-requisito no instrumento a ser utilizado, a validade 

objetiva mensura o que se propõe a mensurar enquanto instrumento de pesquisa que envolve a 

observação direta, descrição comportamental, visita em campo e prova de lápis e papel. 

 

Tabela 7 - Processo de coleta de dados 

Etapas 

Mentais 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa 

Diagnóstica Formativa 1 Formativa 2 Avaliação Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova 

 Lápis e papel 

Prova 

 Lápis e papel 

 

Objetivos: Verificar a 

habilidade dos alunos 

em múltiplos e 

divisores e suas 

aplicações.  

 

Prova Lápis e 

papel 
 

Prova de 

Lápis e papel 

 

Objetivos: Mensurar 

o conhecimento dos 

alunos em 

multiplicação e 

divisão de fração e 

suas aplicações. 

Objetivos: Verificar o 

conhecimento dos 

alunos em problemas 

envolvendo fração e 

suas aplicações. 

Objetivos: Constatar 

o conhecimento dos 

alunos na utilização 

da ASP no conteúdo 

de fração e suas 

aplicações. 
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Tabela 8 - As categorias do processo de assimilação 

Categorias do processo de assimilação 

 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa  

Material      Mental 

Não Gen.      Generalizado 

Consciente      Automatizado 

Detalhada      Abreviado 

Compartilhada      Independente 

 

2.6.1 Prova de Lápis e Papel 

 

Na pesquisa foram avaliadas quatro provas de lápis e papel; uma diagnóstica, duas 

formativas e uma final. Em todas houve um processo de informações através das categorias da 

Atividade de Situações Problema em Matemática e processo de assimilação de formação das 

ações mentais no conteúdo de fração. 

 

Tabela 9 - Organização das avaliações de lápis e papel por etapas mentais 

Avaliações de lápis e papel por etapas mentais 

Conhecimentos 

Prévios 

Elaboração da 

BOA  

Etapa Material Etapa Verbal Etapa v. para si Etapa mental 

Diagnóstico 1ª - Avaliação formativa 2ª – Avaliação formativa Avaliação Final 

 

 

A prova de lápis e papel diagnóstica está composta de quatro perguntas e tem como 

objetivo verificar as habilidades prévias dos estudantes na resolução de problemas, pois 

envolvem o conteúdo de fração durante o período de observação. Posteriormente, a 

determinação das habilidades prévios de habilidades sobre a resolução de problemas quando 

seu modelo será múltiplo e divisores e a etapa que se encontra o processo de assimilação, para 

então ser elaborada a orientação da ação. As ações a serem orientadas são gerais e completas 

para a resolução de problemas que tenham modelos vinculados com fração de tal forma que os 

estudantes se apropriem dela com independência. 

  Portanto, foi analisada a prova de lápis e papel diagnóstica formada por quatro questões. 

As informações coletadas serviram para elaboração da Base Orientadora da Ação.  

Questão 01 – Resolva as expressões abaixo: 

 

a) (37 – 5 + 3) : (15 : 3) = 

b) 49 + (18 x 2) : (27 : 3)= 

c) (72 : 9) + (14 x 5) – (12 x 2)= 
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d) 26 – (15 – 8) + (8 – 3) – 6= 

e) (14 : 7 + 6 x 2) + 38= 

  Pretende-se que os estudantes resolvam as expressões, pois as mesmas estão 

relacionadas com a terceira ação das ASP - solucionar o modelo matemático envolvendo, 

apenas, as quatro operações. 

Questão 02 – Sejam os números A, B e C dados pelas suas fatorações completas: 

 A = 53 x 7 x 112 

 B = 2 x 3 x 72 x 11 

 C= 2 x 52 x 7 x 13 

 

Encontre os valores de: 

a) m.d.c. (A, B)              

b) m.d.c. (A, C) 

c) m.d.c. (B,C) 

d) m.d.c. (A,B,C) 

Pretende-se que os estudantes resolvam as fatorações, isso porque nem sempre os números 

envolvidos nas situações do dia a dia são pequenos e, portanto, identificar os divisores comuns 

um a um é bastante demorado, especialmente quando os números envolvidos são grandes. Esta 

questão envolve apenas a primeira e terceira ação da ASP, pois a segunda e a quarta ação, 

encontram-se explícitas no problema. 

 

Questão 03 - A professora Solange resolveu distribuir bombons entre seus 5 filhos. Cada filho 

recebeu 14 bombons e sobraram 4 na caixa.  

a) Quantos bombons havia inicialmente na caixa da professora Solange?  

b) Descreva a solução desse problema e dê o resultado. 

Propõe-se que os estudantes resolvam a questão, pois a mesma está relacionada com a primeira 

ação (Compreender o problema); segunda ação (construir o modelo matemático) e terceira ação 

(solucionar o modelo matemático) da ASP, pois a quarta estava explícita no problema. Nesta 

questão, envolve apenas expressões com duas operações, ou seja, multiplicação e soma. 

 

Questão 04 – Priscila dividiu 30 notas de 10 reais e 25 notas de 5 reais entre seus filhos. Cada 

um recebeu o mesmo número de notas. Porém, os filhos com mais de 10 anos receberam as 

notas de 10 reais e os menores de 10 anos, as notas de 5 reais.  
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a) Descubra quantos filhos tem Priscila? 

b) Construa o modelo matemático? 

c) Solucione o modelo matemático? 

d) Interprete a solução?  

Propõe-se que os estudantes resolvam a questão, pois a mesma está relacionada com as quatro 

ações da ASP, pois nesta questão, envolve apenas múltiplos e divisores. 

 

Objetivos: 

 O conhecimento das propriedades da adição e multiplicação auxilia nos cálculos mentais 

e na resolução de expressões numéricas. Além disso, muitos problemas podem ser resolvidos 

mais rapidamente quando se utilizam as propriedades, por isso esse conhecimento é importante; 

 Ao estudar a tabuada, a criança realiza atividades com múltiplos e divisores. Os 

conceitos de múltiplo e divisor de um número são básicos para resolver situações em que é 

necessário calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum de dois ou mais 

números. Conhecer o mmc e o mdc é útil para resolver somas e subtrações de frações bem como 

problemas que precisem desses cálculos; 

 Em inúmeras situações, precisamos rapidamente fazer uma conta e nem sempre 

dispomos de uma calculadora. Em outras, é necessário ganhar tempo na solução de problema. 

Através do critério de divisibilidade, é possível saber se dá para dividir um número por outro, 

sem perder tempo. 

 

2.6.2 Método de Ensino: 

 Propõe-se a utilização da base orientadora da ação de forma generalizada, pelo sistema 

de ações da ASP em múltiplos e divisores, todas as orientações são apresentadas no modo 

completo para que os estudantes venham compreender todo o processo. 

 O conteúdo será desenvolvido por meio da aula tradicional; 

 A Resolução de Problema será utilizada como estratégia de ensino; 

 Após a avaliação diagnóstica a direção da ASP em fração a ser utilizada será do tipo 

cíclica, que estabelecerá a relação da orientação, execução e controle de modo a garantir o 

objetivo de ensino nas avaliação formativas e final. 
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Tabela 10 - Prova de lápis e papel da avalição diagnóstica 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto do problema 

nº 1 - - ? - Resolver as expressões 

nº 2 ? - ? - Determinar os m.d.c. das fatorações. 

nº 3 ? ? ? - 
Envolve expressões com duas operações, ou seja, multiplicação e 

soma. 

nº 4 ? ? ? ? 
Envolve apenas múltiplos e divisores. 

 

Características Gerais: 

 Todos os problemas envolvem operações de múltiplos e divisores com solução única. 

 

 

2.6.3 Observação 

Antes de iniciar propriamente a pesquisa foram realizadas ações exploratórias em dois 

momentos. Num primeiro momento, menos formal, identificando-se situações de observação 

específicas e descrevendo fatos que acontecem nos grupos. Num segundo momento, mais 

formal e categorial, completando-se as anotações com o estudo e aplicação minuciosa de provas 

de lápis e papel.  

O interesse central dessa pesquisa está em uma interpretação dos significados 

atribuídos pelos sujeitos a suas ações em uma realidade socialmente construída, 

através de observação participativa, isto é, o pesquisador fica imerso no fenômeno de 

interesse. Os dados obtidos por meio dessa participação ativa são de natureza 

qualitativa e analisados correspondentemente. As hipóteses são geradas durante o 

processo investigativo. O pesquisador busca universais concretos alcançados através 

do estudo profundo de casos particulares e da comparação desse caso com outros 

estudados também com grande profundidade. Através de uma narrativa detalhada, o 

pesquisador busca credibilidade para seus modelos interpretativos (MOREIRA, 2009, 

pp. 06-07) 

 

 

Durante o processo de observação foram controladas as seguintes características das 

ações: formas (materializada, verbal e interna), caráter explanado, caráter generalizado e o 

caráter assimilado que estão relacionadas com a formação das ações mentais.  

A pesquisa foi dividida em quatro fases, na fase I está relacionada com a formação dos 

grupos e nível de partida dos estudantes na ASP - disciplina de matemática, conteúdo de 

frações. Na fase II corresponde com as etapas de orientação das ações e a material, na fase III 

está associada à etapa verbal externa e na última fase foi correlacionada com as etapas verbal 

externa para si e a ação interna (mental). 

Na fase I, para determinar o nível de partida dos estudantes em ambos semestres, foram 

aplicadas provas de lápis e papel, com as características de serem problemas heurísticos com 
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conteúdos que já estudaram em séries anteriores, que se reduzem a problemas com múltiplos e 

divisores. Os contextos dos problemas terá relação com sua vida cotidiana.  

Depois de conhecer o nível que apresentam os estudantes, na fase II, se prepara e os 

orienta ao sistema de ações para a resolução dos problemas matemáticos que tenham como 

modelo matemático o conteúdo de frações. O grupo utilizou a BOA do tipo geral, completa e 

independente. 

Os problemas heurísticos aplicados na prova de lápis e papel continuaram sendo 

conteúdo de múltiplos e divisores. Nas perguntas realizadas os estudantes deverão fundamentar 

suas respostas.  

Na fase III que se relaciona com a etapa verbal, se exige aos estudantes que resolvam as 

frações de inteiro, fração de quantidade, frações equivalentes, simplificação de frações, 

números mistos e comparação de frações, soma e subtração de frações, mas devem selecionar 

quais soluções se correspondem com o contexto do problema. É importante realçar que, a prova 

será oral com perguntas e respostas feitas pelo professor - pesquisador da disciplina. 

Na última fase os problemas passam a ser situações problema, o modelo matemático se 

reduz a problemas específicos para o conteúdo de frações, ou seja, o nível das provas de lápis 

e papel tem um caráter geral dentro do conteúdo de frações. As categorias de análises para 

verificar a aprendizagem na resolução de problemas matemáticos utilizando a ASP são o 

sistema de ações: compreender o problema, construir o modelo matemático, solucionar o 

modelo matemático e interpretar a solução. 

 

2.7 Validade da Pesquisa 

A pesquisa em questão exige que o pesquisador utilize métodos conhecidos, pois o 

mesmo chegará a idênticos resultados de antes postos por outros pesquisadores, seja através da 

fidedignidade, generalização e validade da pesquisa. No entanto, a natureza dos dados, o olhar 

do pesquisador e sua visão de mundo são responsáveis pelo delineamento e uso das 

interpretações dos resultados. Não obstante, nenhuma generalização, fidedignidade e validade 

na fase pré, trans e pós pesquisa deve ser considerada um fim em si mesma, mas apenas como 

hipótese de trabalho para outros estudos interpretativos ou como subsídio para os mesmos.  

Nesta perspectiva, mesmo que se pudesse argumentar que a generalização, 

fidedignidade e validade são conceitos típicos de estudos quantitativos, tais conceitos têm 

sentido no contexto de uma pesquisa interpretativa, desde que se dê a eles o significado 

apropriado. Tal significado parece ser o de credibilidade, o qual nos remete a outro conceito 
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importante na metodologia da pesquisa interpretativa: a triangulação, uma estratégia central 

para alcançar credibilidade (MOREIRA, 2009, 2011), no aspecto da fidedignidade, 

generalização e da validade. 

 

 A fidedignidade, 
 

[...] se refere ao grau em que se podem replicar as medidas e os estudos. Em uma 

abordagem quantitativa, a fidedignidade das medições e dos instrumentos é um 

requisito básico, porém, em uma abordagem qualitativa, tal conceito não tem sentido 

ou deve ter outro significado, pois, em grande medida, o pesquisador é o principal 

instrumento ou, em outras palavras, o instrumento é uma extensão do pesquisado 

(MOREIRA, 2009, p. 21). 

 

 A generalização, 

 
No sentido de leis que se aplicam universalmente não é um objetivo da pesquisa 

qualitativa. Porém, a ideia de generalização é bastante aceita nessa abordagem, no 

sentido de que os dados de um estudo podem ser úteis para compreender dados de 

outros estudos (...). Por isso, a descrição densa é considerada vital quando se pretende 

fazer comparações ou transferências de uma situação a outra; a análise de similitudes 

e diferenças torna possível julgar em que medida as compreensões construídas em um 

estudo podem ser consideradas hipóteses sobre o que pode ou não ocorrer em outras 

situações. Esta posição é compartilhada por Ogbu et al. (1988, p. 53), que diz que a 

generalização se torna possível porque o conhecimento construído através da 

abordagem qualitativa é profundo e contextualizado; as descrições detalhadas 

compreensivas permitem aos leitores fazer comparações e tomar decisões bem 

fundamentadas a respeito da generalização (ibid). 

 

 A validade,  

 
Pode ser pensada como uma qualidade das conclusões e dos processos através dos 

quais são alcançadas, mas seu significado exato depende do critério de verdade que 

se está utilizando. Considerando que, na abordagem qualitativa, verdade é uma 

questão de concordância em contexto, o melhor significado de validade nessa 

abordagem parece ser o de credibilidade (...). A credibilidade depende do 

convencimento da comunidade de pesquisadores e leitores com relação às evidências 

apresentadas e aos processos utilizados (ibid). 

 

Nesta busca do sofisticado rigor metodológico por parte do pesquisador, o uso de 

diferentes perspectivas teórica e metodológica envolve o uso de diferentes fontes de dados. A 

triangulação na pesquisa “[...] é usada tradicionalmente, como uma estratégia de validação de 

observações” (MOREIRA, 2011, p. 105). 

Para Sampieri (2006, p. 18) o modelo misto representa o mais alto grau de integração 

ou combinação entre os enfoques quantitativo e qualitativo. Ambos se combinam durante todo 

o processo de pesquisa, ou pelo menos, na maioria de suas etapas. Esse modelo exige um 
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domínio completo dos dois enfoques e uma mentalidade aberta. Agrega complexidade ao 

projeto de estudo, mas contempla todas as vantagens de cada um dos enfoques. 

Naturalmente que a validação depende da finalidade com que é usado o instrumento. 

Entre os vários tipos de validade existentes, destacam-se, a validade de conteúdo (medição do 

conhecimento e comportamento); validade concorrente (validade congruente); validade 

preditiva (predições de comportamento); validade do constructo (identificação das medidas 

operacionais corretas para os conceitos que estão sendo estudados); validade interna (apenas 

para estudos exploratórios ou causais e não para estudos descritivos ou exploratórios); validade 

externa (definir o domínio para ao qual às descobertas do estudo podem ser generalizados); e 

Confiabilidade (demonstração de que as operações de um estudo – como os procedimentos para 

a coleta de dados podem ser repetidas, com os mesmos resultados) (YIN, 2010; MOREIRA, 

2009, 2011).  

Nesta pesquisa a validade qualitativa, por meio das informações adquiridas através dos 

instrumentos escolhidos na coleta de dados, evidenciará o processo da ASP ancorado na teoria 

de formação por etapas das ações mentais, referenciando na amostra, um grupo de estudantes 

do 5º ano, no processo de resolução de problema no conteúdo de fração. 

    Validação Quantitativa: ocorrerá mostrando com exatidão como a ASP e a teoria de 

formação por etapas das ações mentais produziram a aprendizagem ao grupo de 

estudantes no conteúdo de fração por meio de instrumento de medição (análise estatística) 

e relato dos resultados.   

   Validade Externa: compreenderá ao final a possibilidade do modelo ser utilizado por 

professores da educação básica nas aulas de matemática, em especial no conteúdo de fração.  

Nesta perspectiva, os procedimentos de coleta de dados devem ser explicados, os dados 

recolhidos devem ser apresentados e estar prontos para reanálise, instâncias negativas deve ser 

relatado, vieses devem ser reconhecidos, análises de trabalhos de campo devem ser 

documentadas, a relação entre asserção e evidência deve ser esclarecida, evidências primárias 

devem ser distinguidas das secundárias, assim como as descrições das interpretações, diários  

devem dar conta do que foi feito durante as distintas fases do estudo e técnicas devem ser 

desenhadas para checar a qualidade dos dados (MOREIRA, 2009, p. 22). 

 

2.7.1 Rigor da pesquisa 

 A aplicação da Teoria de formação por etapas das ações mentais de Galperin e “sua 

aplicação a problemas típicos da pesquisa [...] representa um compromisso com um sofisticado 
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rigor metodológico por parte dos pesquisadores, no sentido de que estão comprometidos a 

tornar seus esquemas empíricos e interpretativos o mais público possível” (MOREIRA, 2009, 

p. 24). Assim, considera-se que a teoria é o aporte fundamental da pesquisa, mas às vezes, a ela 

serve apenas para demarcar a área do problema de estudo (SAMPIERI, 2006, p. 71). 

 

2.7.2 Triangulação 

 Na perspectiva de Moreira (2011) a triangulação relaciona o uso de diferentes fontes, 

metodologias, teorias e perspectivas, sendo uma questão resposta holística à questão da 

fidedignidade e da validade das pesquisas interpretativas, ou seja, “[...] a triangulação é o 

emprego e combinação de várias metodologias de pesquisa no estudo de um mesmo fenômeno” 

(p. 105). 

 Sob uma visão integradora abordar-se-á nesta pesquisa uma triangulação metodológica 

entre as teorias abordadas. Na relação com a triangulação metodológica, segundo Moreira 

(2011, p. 107) o importante é justamente que possam emergir diferentes imagens. “Com relação 

à triangulação de teorias [...] em vez de requerer que as interpretações sejam consistentes com 

dois ou mais teóricos, simplesmente requer que o pesquisador seja consciente das diferentes 

maneiras através das quais pode ser interpretado o fenômeno”.  

 

Data:                             Lugar: 

Horário de início:             Horário de término: 

Semana do Plano de Ensino:   

 Assunto:  

Aluno: 

Problema: 

1ª Ação Compreender o Problema  

 Ler o problema extrair todos os elementos desconhecido 

 O aluno determina as condições do problema 

 O aluno define o(s) objetivo(s) do problema 

 Outros elementos significativos 

2ª Ação Construir o Modelo Matemático  

 Determinar as variáveis e incógnitas 

 Nominar as variáveis, incógnitas com suas medidas. 

 Construir o modelo matemático a partir das variáveis e incógnitas e condições. 

 Realizar análises das unidades de medidas do modelo matemático 

 Outros elementos significativos 
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3ª Ação Solucionar o Modelo Matemático 

 Encontrar método(s) matemático(s) para solucionar o modelo matemático. 

 Selecionar um programa informático que contenha os recursos necessários do(s) método(s) matemático(s) 

para solucionar o modelo matemático 

 Solucionar o modelo matemático 

 Outros elementos significativos 

4ª Ação Interpretar a Solução 

 Extrair os resultados significativos que tenham relação com o(s) objetivo(s) do problema. 

 Dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema. 

 Realizar um relatório baseado no(s) objetivo(s) do problema; analisar a partir de novos dados e condições 

que tenham relação direta ou não com o(s) objetivo(s) do problema, a possibilidade de reformular o problema, 

construir novamente o modelo matemático, solucionar o modelo matemático e interpretar a solução. 

 Outros elementos significativos 

 

Quadro 2 - Guia de observação 
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CAPÍTULO III - RESULTADOS E ANÁLISES DO PROCESSO 

AVALIATIVO 

 

Neste capítulo, os resultados e análises do processo avaliativo, nas fases do 

planejamento, orientação, execução, aplicação e controle dos instrumentos, sustentam-se as 

explicações das observações feitas durante a coleta, organização e descrição dos dados, a partir 

das interpretações do processo, dos gráficos e tabelas, identificando aprendizagens possíveis, 

aprendizagem segura e as situações de acertos e erros das representações dos problemas 

matemáticos, que os estudantes se depararam em resolvê-los, utilizando para isso, o pensamento 

lógico, a intuição e a criatividade, na seleção dos modelos e verificando sua adequação na 

pesquisa em questão. 

Os parâmetros utilizados nas avaliações Diagnóstica (conhecimentos prévios); 

Formativas (Elaboração da BOA, Etapa Material, Verbal e Verbal para si) e Avaliação Final 

(Etapa Mental) estão subscritos na Tabela 11. Pois, entende-se que, a avaliação é parte do 

processo de ensino e da aprendizagem. Ela incide sobre uma grande variedade de aspectos 

relativos ao desempenho dos alunos como aquisição de conceitos, domínio de procedimentos e 

desenvolvimento de atitudes.  

 

Tabela 11 - Parâmetros de avaliação 

Conceito/desempenho Habilidade  Ponto 

I - Insuficiente – de 1 à 4pts  Não compreende a questão. 1 

R - Regular – 5 à 8pts  Confunde as informações. 2 

B - Bom – de 9 à 12pts  Responde certo em parte (de forma implícito). 3 

O - Ótimo – de 13 à 15pts  Não apresenta dificuldade (responde de forma explicito). 4 

Fonte: Autor, 2014. 
Nota: Significados – I (Insuficiente – indicadores incorretos, por categoria); R (Regular – indicadores parcialmente 

correto, por categoria); B (Bom – indicador essencial correto, por categoria); O (Ótimo – indicador correto, por 

categoria). 

 

Para designar a análise deste processo avaliativo, observa-se como resultado 

quantitativo a cada dimensão, uma escala de 1 até 4 pontos como critério de avaliação: Se o 

aluno não compreende a questão, obterá um (1) ponto; se o aluno confunde as informações 

obterá a qualificação de dois (2) pontos; se responde certo em parte (de forma implícito) onde 

o indicador de aprovação está correto, mas existe pelo menos outro indicador parcialmente 

correto obterá a qualificação de três (3) pontos e, se não apresenta dificuldades (responde de 
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forma explícito) ou seja, todos os indicadores estão corretos, obterá a qualificação de quatro (4) 

pontos. 

Nesta perspectiva, o desempenho do aluno é calculado como: “Insuficiente”, ou seja, a 

soma expressada numa escala de 1 a 4 pontos nas subcategorias das ações; estes alunos com 

pontuações entre “1-4” pontos, são alunos sem condição de “operar” no sistema de ações e 

infere-se dificuldades por “não compreender” a questão na primeira ação “compreender o 

problema”. Os alunos com pontuações entre “5-8” pontos, compreendem o problema e 

constroem um modelo matemático, porém “confundem as informações”, que posteriormente o 

impedem de resolvê-las. Enquanto que os alunos com resultados entre “9-12” pontos 

conseguem compreender o problema, constroem o modelo matemático, “responde certo em 

partes” de forma implícito, ou seja, resolvem o modelo, porém apresenta erros e como 

consequência interpreta a solução com imprecisão. 

Por último, no intervalo de “13-15” pontos, são alunos que apresentam habilidades nas 

três primeiras ações, “não apresentando dificuldade” (responde de forma explicito) e começam 

a interpretar a solução com imprecisões até realizar sem erros. 

Portanto, o que se buscou nesta fase da pesquisa, compreende-se numa análise das 

categorias da ASP por perguntas de forma transversal ao conteúdo de fração, cujo o processo 

avaliativo a detalhou do início ao final, se houve aprendizado discente entre as etapas, nas 

categorias do processo de assimilação. Para tanto, em cada questão se analisa as ações 

pertinentes com suas respectivas operações, identificando o nível de desenvolvimento discente. 

3.1 PRÉ – TESTE (Avaliação Diagnóstica)  

Foram selecionados de forma aleatória, dez estudantes, de um universo de trinta e 

quatro.  O critério de seleção envolveu um sorteio, contendo trinta e quatro números, de acordo 

com a lista de chamada. Na ocasião, de forma sequenciada, retirou-se os dez nomes dos 

participantes a serem acompanhados, durante todas as fases da pesquisa.  

O pré-teste teve como objetivo essencial, constatar o conhecimento prévio dos 

estudantes (Objetivo do Ensino e Nível de Partida para a formação e orientação da BOA) do 5º 

ano, em relação as ações e as operações realizadas no processo avaliativo, que antecede o 

processo de ensino orientado pela Atividade de Situações Problemas no Conteúdo de Frações 

– ASPCF. 

Neste sentido, em atendimento ao PCN (1997) de matemática, segundo Ciclo, alguns 

dos seus objetivos estão explícitos na prova diagnóstica, tipo: Ampliar o significado do número 

natural pelo seu uso em situações problema e pelo reconhecimento de relações e regularidades; 
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construir o significado do número racional e de suas representações fracionária a partir de seus 

diferentes usos no contexto social; refletir sobre procedimentos de cálculo que levem à 

ampliação do significado do número e das operações; construir o significado das medidas, a 

partir de situações-problema que expressem seu uso no contexto social e em outras áreas do 

conhecimento e possibilitem a comparação de grandezas de mesma natureza; demonstrar 

interesse para investigar, explorar e interpretar, em diferentes contextos do cotidiano os 

conceitos e procedimentos matemáticos abordados; vivenciar processos de resolução de 

problemas, percebendo que para resolvê-los é preciso compreender, propor e executar um plano 

de solução, verificar e comunicar a resposta (PCN, 1997, pp. 55-57).  

O desempenho dos dez alunos deu-se em conformidade com o exemplo da tabela 12, 

aluno por aluno, assim sucessivamente. Naturalmente que na prova de lápis e papel, envolveu-

se as características de questões/problemas heurísticos e conteúdo que já estudaram no primeiro 

bimestre, que se reduzem a múltiplos e divisores (múltiplos e divisores de um número, números 

primos e fatoração, critérios de divisibilidade, mínimo múltiplo comum, máximo divisor 

comum). O contexto dos problemas sustentam-se nas ideias do cotidiano. Este processo permite 

conhecer o nível que os estudantes apresentam em relação aos conteúdos prévios exigidos para 

a pesquisa. 

 

Tabela 12 - Análise de desempenho dos estudantes (A-01 à A-10) na prova diagnóstica 

Aluno Categoria Desempenho qualitativo Desempenho 

quantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A01 

 

 

Q
u

es
tã

o
 0

1
 1ª Ação – Compreender o problema Não se aplica - 

2ª Ação – Construir o modelo matemático Não se aplica - 

3ª Ação – Solucionar o modelo matemático Não compreende a questão, pois 

não resolve o modelo matemático. 

I 

4ª Ação – Interpretar a solução Não se aplica - 

Q
u

es
tã

o
 0

2
 1ª Ação – Compreender o problema Não compreende a questão I 

2ª Ação – Construir o modelo matemático Não se aplica - 

3ª Ação – Solucionar o modelo matemático Não compreende a questão, pois 

não resolve o modelo matemático. 

I 

4ª Ação – Interpretar a solução Não se aplica - 

Q
u

es
tã

o
 0

3
 

1ª Ação – Compreender o problema Não compreende a questão, pois 

não extrai os elementos 

significativos. 

I 

2ª Ação – Construir o modelo matemático Não compreende, pois não 

identifica as variáveis e incógnitas. 

I 

3ª Ação – Solucionar o modelo matemático Não compreende a questão, pois 

não resolve o modelo matemático. 

I 

4ª Ação – Interpretar a solução Não se aplica - 

Q
u

es
tã

o
 0

4
 1ª Ação – Compreender o problema Não compreende a questão, pois 

não extrai os elementos 

desconhecidos. 

I 

2ª Ação – Construir o modelo matemático Não compreende, pois não 

identifica as variáveis e incógnitas. 

I 
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3ª Ação – Solucionar o modelo matemático Não compreende a questão, pois 

não resolve o modelo matemático. 

I 

4ª Ação – Interpretar a solução Não compreende, pois não resolveu 

as ações anteriores. 

I 

Fonte: Autor da pesquisa, 2014. 
Nota: Significados – A (aluno).  

Obs.: Quando as respostas estão explícitas na questão, usa-se o termo “não se aplica”.  

  A tabela 12 foi organizada de acordo com os parâmetros de avaliação da tabela 11, 

apresentando o desempenho (nível de partida) dos estudantes na avaliação diagnóstica. No 

entanto, os dados demonstraram a necessidade (retroalimentação) de revisar (corrigir) os 

conteúdos prévios ao conteúdo de fração, pois o resultado apresentado oferece significativa 

análise, segundo o referencial escolhido, demonstrando que, da forma como os alunos 

aprenderam a agir em relação às tarefas (problemas) matemáticas, não conseguem apresentar 

satisfatório desempenho na aprendizagem efetiva dos números e operações, uma vez que 

somente sabem aplicar, de modo frágil, a técnica operatória, sem aplicá-la a situações 

cotidianas. 

  

Tabela 13 - Fase Diagnóstica: Síntese do Desempenho do Aluno (A-01). 

P 1ª A 2ª A 3ª A 4ª A Contexto do problema 

nº 1 - - I - Não compreende a questão, pois não resolve as expressões. 

Nº 2 I - I - Não determina os m.d.c. das fatorações. 

Nº 3 I I I - 
Não resolve as expressões com duas operações, ou seja, 

multiplicação e soma. 

Nº 4 I I I I 

Não compreende o problemas que envolve apenas múltiplos e 

divisores. 

 

Características Gerais: 

 Todos os problemas envolvem operações de múltiplos e divisores com solução única. 

 

Fonte: Autor da pesquisa. 

Nota: P (problema) – A (ação). Traço – (não se aplica). 

 

  Os resultados da aplicação da prova de lápis e papel, aos dez alunos, na fase diagnóstica 

(pré-teste) podem ser observados em conformidade com a tabela 14, pois a mesma, apresenta o 

desempenho discente no teste diagnóstico, conforme a tabela 11 (Parâmetros de Avaliação). 

Tal avaliação, trata-se do princípio da aprendizagem para o domínio do conteúdo de frações, 

pois é centrado nos três objetivos centrais da matemática: Conceitos, operações e solução de 

problemas. De modo particular, esta avaliação busca identificar algumas habilidade e a 

criatividades, pois, em grande parte o acerto ou o erro depende de entender claramente uma 

questão. Isso se aprende sobretudo pela prática que deve ser objeto de ensino explícito na 

memorização ou reconhecimento de fatos, no processo de ensino e aprendizagem para lidar 
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com as operações e, a noção de que fazer contas é apenas uma parte do processo de resolução 

de problema, na abstração daquilo que se aplica ou não, a diferentes situações. 

 

Tabela 14 - Resultado da avalição diagnóstica (pré-teste). 

 

Sujeito 

1ª Ação 2ª Ação 3ª Ação 4ª Ação Total  

Compreender o 

problema 

Construir o 

modelo 

matemático 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Interpretar a 

solução 

Pontos 

A-01 I I I I 4 

A-02 I I R I 4 

A-03 I I I I 4 

A-04 I I I I 4 

A-05 I I I I 4 

A-06 I I I I 4 

A-07 I I I I 4 

A-08 B B B R 11 

A-09 I I I I 4 

A-10 I I I I 4 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Diante do resultado exposto, na tabela 14 pode-se inferir uma certa fragilidade no 

desenvolvimento de conceitos, atitudes e habilidades que permitem os alunos resolver situações 

mais complexas que exige o conhecimento fundamental de múltiplos e divisores e, os utilize 

com confiança e autonomia no conteúdo de frações. Observa-se que, dos dez alunos, apenas A-

08 apresentou pré-requisitos necessários para resolver problemas com segurança e rapidez. 

Infere-se que este aluno está preparado a receber o conteúdo novo. Enquanto que o aluno A-02 

confunde as informações no manuseio das técnicas de cálculo mental, porém estas ferramentas 

são indispensáveis para que haja um avanço em seu nível de conhecimento. Os demais alunos 

(A-01, A-03, A-04, A-05, A-06, A-07, A-09, A-10) apresentaram desempenho insatisfatórios, 

por não compreenderem a questão, não saber o conteúdo, não interpretar as informações ou não 

construir e resolver o modelo matemático.  

No geral, o grupo teve baixo rendimento devido a ausência de competência matemática 

para realizar operações básicas, nos conteúdos avaliados. Dessas acepções esperava que ao 

chegar no 5º ano, os alunos dominassem as quatro operações na utilização de sinais 

convencionais (+, -, x, :, =) na escrita das operações para constituição de um repertório a ser 

utilizado no cálculo de propriedades, expressões e problemas envolvendo as ideias de soma, 

subtração, multiplicação e divisores. 

Os conteúdos do 5º ano representam o fechamento de um ciclo que iniciou no 1º ano do 

ensino Fundamental. Por isso, os temas da avaliação diagnóstica foram consolidados, 
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ampliando-se para os conceitos de frações. Este é o principal referencial desta fase, que 

apresenta seus resultados no gráfico 01.    

 

Gráfico 1 - Pontuação discente na prova diagnóstica (Pré-teste). 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

A ação macro, na dificuldade dos alunos sobre as questões apresentadas, é a de 

compreender o problema, pois a mesma pode ser considerada como a mola propulsora na 

resolução das questões matemáticas, porém o conhecimento das propriedades da adição e 

multiplicação, não foi desenvolvido da forma correta, sendo que o mesmo auxilia nos cálculos 

mentais e na resolução de expressões numéricas subsequentes exigidas nas ações posteriores da 

ASP.  

O gráfico 01 apresenta de forma nítida o comportamento do grupo em relação ao pré-

teste. Além disso, entende-se que a resolução de problema era algo novo para os alunos, por 

isso, muitos problemas precisaram ser corrigidos, pois o conhecimento das propriedades da 

adição e multiplicação, múltiplos e divisores, são básicos para resolver situações em que é 

necessário cálculos mentais, que envolvam somas e subtrações de frações, bem como problemas 

que precisem deste conhecimento.  

A proposta de um ensino baseado em resolução de problemas, possibilita desenvolver 

no aluno, a capacidade de gerenciar informações vivenciadas no cotidiano e encontradas em 

vários contextos. Naturalmente que o pré-teste confirmou uma deficiência dos alunos em 

relação aos conteúdos cobrados na avaliação e no enfrentamento de questões que envolvem 

problemas do dia-a-dia. Devido a este resultado, desenha-se um planejamento como estratégia 

de pesquisa com método didático baseado na Atividade de Situações Problemas no conteúdo 

de frações que abrange as quatro ações, tendo como objetivo sanar as dificuldades discentes 
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apontadas nos instrumentos aplicados e coletados, nas abordagens específicas à análise e 

interpretações dos mesmos, na aplicação da teoria de formação por etapas das ações mentais e a 

teoria geral de direção do processo de estudo (MENDOZA, 2009). 

O resultado do pré-teste norteou o nível de partida com relação aos organizadores 

prévios dos alunos, os quais implicaram no processo de retroalimentação e correção dos 

conteúdos que envolveram esta avaliação.  

Assim sendo, salientamos que os estudantes não mostraram habilidades nas ações de 

resolução de operações que envolvem múltiplos e divisores. No entanto esta ação orientou o 

processo neste primeiro momento, de forma não generalizada, detalhado e compartilhada. 

 

3.2 Tratamento Didático 

Após a prova diagnóstica (pré-teste) a Resolução de Problema foi utilizada como 

estratégia de ensino da ASP no conteúdo de fração. Para tanto, utilizou-se a BOA de forma 

generalizada pelo sistema de ações da ASP no conteúdo de fração, no modo completo, no intuito 

de possibilitar aos alunos uma compreensão geral sobre o assunto em questão. A direção da 

ASP a ser utilizada foi do tipo cíclica, que estabeleceu a relação da orientação, execução e 

controle do sistema de ações de modo a garantir o processo de assimilação entre as etapas como 

objetivo de ensino. Nesta expectativa, para uma maior eficácia da orientação das ações, 

realizou-se de forma completa e geral, no intuito do aluno obtê-la de forma independente, em 

atendimento ao Plano de Ensino da Atividade de Situações Problema – ASP da tabela 3. 

O tratamento didático foi dividido em três fases, na fase I após o pré-teste, relacionou-

se com as etapas de intervenção da BOA com aulas teóricas e práticas, na fase II relacionou-se 

com a etapa verbal externa com aulas teóricas, práticas e discursivas e, a última fase associou-

se com as etapas verbal externa para si e interna, aulas práticas e teste final, conforme tabela 

15. 

 

Tabela 15 - Planejamento da pesquisa-ação 

Pré-teste Fase I Fase II Fase III 

Grupo único O0 XE1 XE2 O1 XE3 XE4 O2 XE5 O3 

Fonte: Autor da pesquisa 

3.2.1 Fase I – Avaliação Formativa I  

 

O ensino estruturado em sistema de ações, baseia-se nas características das ações e no 

desenvolvimento das etapas qualitativas da resolução dos problemas nos aspectos detalhada, 
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não generalizada e compartilhada de maneira respectiva e análoga no conceitos de frações e  

nos aspectos generalizada, abreviada e independente na execução das ações quanto ao processo 

de assimilação dos conceitos como elemento de aprendizagem com fundamentação na Teoria 

das Etapas da Ações Mentais e dos conceitos em nível de partida do estudo. 

Desse modo a avaliação formativa aplicada nesta fase da pesquisa aos alunos, em sala 

de aula, além de formativa foi mediadora, possibilitando ao pesquisador realizar análise de 

forma contínua dos resultados obtidos na sua aplicação.   

Todo procedimento sustenta-se na avaliação formativa como característica para a ação 

que foram realizadas e com o objetivo que se busca alcançar conforme a direção do ensino, 

onde as etapas foram avaliadas por meio de retroalimentação de forma sucessiva, pois a 

sustentação desta direção encontra-se na BOA, que através de suas características deduz 

proporcionar a obtenção do resultado desta fase, visando detectar a presença ou ausência do 

nível de conhecimento apropriado pelo aluno, baseado na atividade cognitiva em resolver 

problemas que envolvam cálculos matemáticos, em contrapartida ao pensamento reprodutivo 

(MAJMUTOV, 1983).  

A prova formativa I – levou em consideração as informações previstas no processo 

mental das ações consciente, compartilhadas, detalhada e não generalizada. As ações são 

consciente, compartilhadas, detalhadas e as operações são automatizadas. No processo 

avaliativo as questões envolveram a identificação dos termos de uma fração; identificar a fração 

do inteiro; identificar a fração de quantidade; ler e escrever os números que representam 

frações; reconhecer se uma fração é própria, imprópria ou aparente; Transformar fração 

impropria em número misto e vice-versa, na resolução de problemas.  

Segundo os PCNs (1997) “(...) os conhecimentos numéricos são construídos e 

assimilados pelos alunos num processo dialético, em que intervêm como instrumentos eficazes 

para resolver determinados problemas (...) considerando-se suas propriedades, relações e o 

modo como se configuram historicamente” (p. 39). 

Nesta perspectiva, os resultados da avaliação formativa I implica na existência de 

diversas categorias numéricas em função de três problemas que os dez alunos tiveram que 

enfrentar, buscando induzi-los a desenvolver habilidades e criatividade de compreender, criar, 

resolver e interpretar as informações dos problemas que envolveram modelos matemáticos com 

conceitos de frações. Nesta perspectiva a orientação fundamentada no conteúdo de frações, teve 

como significados a antecipação e a direção, na condução da ação, no intuito de determinar os 

objetivos do problema (GALPERIN, 2013c). 
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Nesse sentido, as três atividades envolveram as quatro ações da ASP. À medida que os 

alunos se deparavam com situações problema, envolvendo o conteúdo de fração, eles eram 

conduzidos a ampliar seu conceito com relação às operações envolvidas nos problemas visando 

sua concentração na compreensão dos significados e, nas relações existentes no estudo 

conceitual reflexivo, escrito e mental. 

 

Prova Formativa I 

 

Questão 01 - A associação de Pais e Mestres da escola de Priscila conseguiu juntar 630 cadernos e 450 lápis. 

Com esse material ela vai fazer o maior número possível de pacotes para distribuir entre os alunos. Porém é 

necessário que em todos os pacotes haja o mesmo número de cadernos e o mesmo número de lápis e que não 

haja sobra. 

a) Quantos pacotes poderão ser feitos? 

b) Quantos cadernos e quantos lápis serão colocados em cada pacote? 

Questão 02 - Em um ônibus, há 48 pessoas, das quais 23 são mulheres.  

a) Quantos homens há no ônibus? 

b) Que fração das pessoas representa os homens? 

 

Questão 03 – No estacionamento da escola, cabem 250 carros. No momento, 3/5 das vagas estão ocupadas. 

a) Quantos carros ainda podem estacionar? 

 

Quadro 3 - Prova Formativa I 

 

Nestas questões, esperava-se que os alunos, após orientação, resolvesse as questões 

distinguindo as situações que requerem resultados exatos ou aproximados, para perceberem a 

utilização dos conceitos já conhecidos em resolver determinados problemas. Pois, “a prática 

mais comum para explorar o conceito de fração é a que recorre a situações em que está implícita 

a relação parte-todo; é o caso das tradicionais divisões de um chocolate, ou de uma pizza, em 

partes iguais” (PCNS, 1997, p. 68). 

As questões envolveram conceitos básicos de máximo divisor comum, de frações de 

inteiros e frações de quantidades dentro das operações trabalhadas.   

Na questão 01 – Ao compreender o problema, o aluno pode observar que 90 é o maior 

número que divide, ao mesmo tempo 630 e 450. Por isso é chamado de máximo divisor comum. 

Na construção e resolução do modelo matemático, formaria a ideia de interpretação, ou seja, 

entenderia que eram necessários ser colocados em cada pacote 630 : 90 = 7 cadernos e 450 : 90 

= 5 lápis. Este é o maior número possível de pacotes para distribuir entre os alunos. 

Portanto, entender qual é a ideia, ajuda a saber qual é a operação a fazer em cada 

problema, diferenciando, quem entendeu o problema daqueles que apenas resolveram as 

operações matemáticas.  
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Na questão 02 – O conceitos de fração do inteiro desenvolvido como noções de frações 

– soma e subtração, envolveram tanto a ação na parte de compreensão, construção, resolução, 

quanto a de interpretação da ASP na sua atividade prática, ao encontrar como resposta que, no 

ônibus há 25 homens, representando   
25

48
.  

Na questão 03 – Prevaleceu o conceito de fração de quantidade, pois “a relação parte-

todo se apresenta, portanto, quando um todo se divide em partes (equivalentes em quantidade 

de superfície ou de elementos). A fração indica a relação que existe entre um número de partes 

e o total de partes” (PCNs, 1997, p. 68). As ações da ASP se apresentaram nos problemas da 

seguinte forma:   

a) Compreender o problema - Para saber quantos carros ainda podem estacionar é preciso saber 

quantos carros já estão estacionados, isto é, 
3

5
 dos carros. 

b) Construir e responder o modelo matemático - Primeiro, identificamos quantos carros 

representam, 
1

5
 das vagas. Para isso, dividimos 250 por 5, ou seja, 250 : 5= 50 carros. Segundo, 

para saber quantos carros são 
3

5
 basta multiplicar por 3. Veja que 50 x 3= 150 carros. 

c) Interpretar a solução - Para saber quantos carros podem ainda estacionar, fazemos 250-

150=100 carros.  

Portanto, os resultado desta prova, com base nestes conceitos, apresenta-se na tabela 16.  

 

Tabela 16 - Resultado da Avaliação Formativa I (materializada). 

 

Sujeito 

1ª Ação 2ª Ação 3ª Ação 4ª Ação Total  

Compreender o 

problema 

Construir o 

modelo 

matemático 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Interpretar a 

solução 

Pontos 

A-01 I I R I 5 

A-02 R I R R 7 

A-03 R I R B 8 

A-04 R R R B 9 

A-05 I I R I 5 

A-06 R I R I 6 

A-07 R R I I 6 

A-08 B B B B 12 

A-09 R R I I 6 

A-10 R B R I 8 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Inicialmente, os resultados nesta fase, apresentam uma oscilação que nos possibilita 

inferir que, na ação “solucionar o modelo matemático” sete estudantes (A-01, A-02, A-03, A-

04, A-05, A-06 e A-10) se demonstraram motivados em resolver as questões problemas, no 
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entanto confundiram as informações. Enquanto que o estudante A-08 responde certo em partes, 

os dois A-07 e A-09 não acompanharam a turma, por não desenvolver habilidades de 

compreensão do problema.  

Observa-se que a 3º ação aparece de forma dominante nesta sistematização de correção 

das questões apresentadas. Porém, no conjunto há uma relação direta entre a 1ª e 3ª ação, pois 

o aluno que apresenta dificuldade na compreensão do problema, pode-se inferir que, na 

tentativa de acertos e erros, este aluno encontre uma resposta na indecisão da mesma. 

No geral, as ações da ASP que merecem mais atenção nesta análise, são as de construir 

(2ª ação) e resolver (3ª ação) o modelo matemático. Em função disso, podemos apenas sinalizar, 

os vícios deste comportamento apresentado pelos alunos, pois este posicionamento é trabalhado 

no ensino tradicional que se enraíza nas atitudes do aluno ao se deparar com situações 

matemáticas que envolvem problemas. A partir disso, o gráfico 02 apresenta um panorama do 

resultado em questão.  

 

Gráfico 2 - Pontuação discente na avaliação formativa I (BOA e Etapa Materializada). 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Esta tendência no gráfico da avaliação formativa I - na aplicação da ASP conforme o 

nível da ação no conteúdo de fração e, na etapa materializada da Teoria de Galperin, também 

foi observada nos trabalhos de Feitosa, Santos e Souza (2014). 

É importante ressaltar que, de acordo com essas pontuações, observa-se os indicadores 

essenciais (aqueles que têm uma relação de causa e efeito) que mais se destacaram no gráfico 

02, onde se qualificam, nas pontuações máxima de 12 e mínima de 01 ponto, por sua maior e 

menor importância de análise, porém pode ser modificados de acordo com a característica do 

problema e o foco do objetivo a ser alcançado, respeitando o caráter generalizado da ação. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P
o

n
tu

aç
ão

Alunos



119 

 

 

 

O gráfico mostra que a introdução de um material didático baseado na ASP, a partir do 

conteúdo de frações ajudou na aprendizagem da atividade em questão. Sendo possível inferir 

que, em relação a prova pré-teste aparece um avanço singelo destes alunos na prova formativa 

I quanto a aprendizagem e consequentemente ao sistema de quatro ações. Nesse sentido, pode-

se mensurar um certo progresso nas respostas dadas aos problemas, pois 70% dos alunos, na 1ª 

ação (compreender o problema), classificaram-se com conceito regular (confunde as 

informações); 10% bom (responde certo em parte); 20% ficaram estacionados, no conceito 

insuficiente (não compreende) nesta avaliação. Enquanto que na 2ª ação (construir o modelo 

matemático, 20% deles, responderam certo em parte, as questões apresentadas, 30% 

sinalizaram confundir as informações e 50% foram insuficientes.  

Na 3ª Ação (solucionar o modelo matemático) 70% demonstraram estarem motivados 

em tentar enfrentar os problemas, no entanto confundiam as informações. 10% dos alunos nesta 

ação, responderam certo em parte e 20% se classificaram no conceito insuficiente.  

Pode-se observar que na ação interpretar a solução, 30% dos alunos se enquadraram no 

conceito bom, enquanto que 10% deles no conceito regular e 60% insuficiente. Este 

comportamento nesta ação, pode encontrar sua justificativa na compreensão dos conceitos 

trabalhados e suas aplicações nas situações problemas, pois nas três primeiras ações da ASP 

compreende-se o processo de aprender fazer e saber fazer as tarefas que envolveram conteúdo 

de fração de forma contextualizada em problemas; Daí a necessidade de enfrentar as três ações 

com êxito para posteriormente saber explicar o que foi feito. Em suma, não basta fazer (dar 

resposta) as tarefas, precisa explicá-las. 

Com base neste primeiro contato vislumbrando o objetivo (aprendizagem) 

sistematizado no objeto (conteúdo) mediante a ação (ensino) centrada na resolução de problema 

(método) matemático (área) orientamo-nos pela BOA tipo três, enquanto que hipoteticamente 

o ensino tradicional corresponda a BOA do tipo 4 - pois nesta última, compreende-se que os 

problemas são meras questões de exercícios e tarefas, descontextualizadas da vida social do 

aluno.  

Vale ressaltar que nesta etapa (materializada) o processo de assimilação representações 

(imagem ilustrativas) do objeto (fração) em sua forma material e, na sua forma física (pizzas e 

massas) buscando revelar as propriedades essenciais do conceito em relação a representação 

conceitual do objeto de estudo. Dessas acepções, os alunos observavam e analisavam o processo 

de interiorização do conceito trabalhado.  
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 Tais observações vai de encontro ao que Talízina (1988) descreveu, ou seja, a utilização 

da BOA busca a iniciação do aluno no processo de assimilação do conhecimento em que a ação 

modifique-se da material para o mental. Desta forma o professor organiza a sequência didática 

e orienta o discente no processo de assimilação, nas ações que deve seguir.  

 

 

Gráfico 3 - Pontuação discente na avaliação diagnóstica e formativa I. 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Dessa conjunção, prova diagnóstica e formativa I, observa-se duas interpretações 

bastante interessantes de serem exploradas neste ciclo de ensino, que envolve o conhecimento 

que precisa ser mostrado, entendido e interpretado em suas formas (material e materializado) 

no processo de assimilação dos conceitos. 

Na primeira interpretação, que envolve a Zona (os estágios) de Desenvolvimento 

Proximal, observa-se, no gráfico 03, uma certa distância dos alunos em relação ao método 

utilizado pelo professor, na transição entre as duas avaliações realizadas, ou seja, uma certa 

necessidade de aprendizagem do conteúdo novo, que envolve contexto, questões problemas sob 

orientação do professor. Em função disso, o objeto (aprendizagem do conceito e da ação mental) 

desconhecido condiciona os alunos a dependência nas ações (memorizar as ações, as definições 

do conceito e resolver as atividades), pois, não as desenvolvem sozinhos, por não conhecer ou 

não compreender o novo neste nível de desenvolvimento entendido como potencial. Enquanto 

que na segunda, pode se mensurar que este sistema de quatro ações visualiza um aluno no final 

do ciclo, com capacidade de resolver os problemas sem ajuda do professor, de forma 

independente. Este nível Vygotsky o classificou como nível real da zona em questão. 
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O gráfico reforça a necessidade da orientação, execução e controle de acordo com as 

peculiaridades do conteúdo dado, na qual se dirigi as ações, pois é nítida tal necessidade 

discente na apropriação da ação na transformação da atividade externa à interna, nesta fase da 

pesquisa, em decorrência do seu modo preparado (tarefas respondidas pelo professor). 

Mediante o exposto, este modelo de conduzir e orientar as ações dos alunos, no pensar 

a formação de conceitos enfrentando situações problemas, desestabiliza o senso comum do 

ensino conteúdista absorvido pelo aluno, em virtude das dificuldades apresentadas para ler, 

escrever e interpretar as operações matemáticas no percurso conceitual e teórico escolhido para 

o conteúdo novo.  

É necessário, nesta fase da avaliação, objetivando despertar a percepção, interesse e a 

motivação dos alunos, identificar o caminho mais adequado a seguir para o conhecimento 

mínimo que deve saber ao deparar com um problema matemático que envolve o conteúdo de 

frações para a série em questão. Pois a atividade orientada segundo Galperin (1982) “[...]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” (p. 55). 

A partir deste resultado apresentado de forma cíclica faz-se as orientações necessárias, 

visando as tomadas de decisões e atitudes aceitável e eficazes, de modo que haja progresso na 

pesquisa, pois nesta etapa da teoria as ações externas materiais ou materializadas, faz com que, 

o estudante seja guiado quanto à representação do objeto em estudo de modo que, as distorções 

conceituais sejam corrigidas e bem trabalhadas para o sucesso da atividade seguinte. 

Portanto, para os dez alunos, as suas ações ainda dependem (caráter assimilado) do 

professor e suas respectivas operações (com lápis e papel, definindo os conceitos por escrito e, 

em voz alta) foram desenvolvidas na forma material e materializada, na busca pela sua 

automatização com solidez, porém, na última ação “interpretar a solução” observa-se que ainda 

é material, não generalizada, detalhada e não consciente.  

 

3.2.2 Fase II – Avaliação Formativa II  

 

Neste processo sistematizado de ações em resolução de problemas como metodologia 

de ensino do conteúdo de fração, pois o ensino reflete o fenômeno da realidade objetiva que se 

desenvolve de maneira dialética (MAJMUTOV, 1983) a direção deste processo de ensino, 

requer o controle sistêmico (TALÍZINA, 2000) quanto ao conhecimento relacionado entre as 

ações no processo de assimilação, retroalimentação e correção de forma cíclica para cumprir os 

objetivos de ensino nesta fase.  
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Não tem sentido para um ensino desenvolvimentista, tratar de continuar para a 

próxima etapa sem que a maioria dos estudantes estejam sabendo que se exigirá deles. 

Assim devemos definir que a avaliação em todas as etapas (controle do processo) é 

para servir como retroalimentação para corrigir. Se a aprendizagem da turma não se 

correspondem com as exigências dos objetivos de ensino, será necessário utilizar 

todos os recursos possíveis incluindo o reforço e o uso de recursos didáticos especiais. 

O papel do professor é determinante nesta etapa (MENDOZA; TINTORER, 2013, p. 

294). 

 

Assim, a avaliação na fase formativa II preocupou-se em coletar dados significativos 

para orientar e reorientar o processo de ensino, caso seja necessário. Pois, esta avaliação está 

envolvida diretamente na assimilação dos conceitos com a teoria apresentada e sua aplicação 

na resolução de problemas (método), ou seja, observam-se os objetivos propostos, no intuito de 

intervir no modelo ensinado. Introduz a problemática do erro em uma perspectiva dialógica e 

construtiva, refletindo sobre o paradigma positivista de avaliação, encaminhando o indivíduo à 

superação e ao enriquecimento do conhecimento. Orienta e oferece caminhos alternativos para 

o aluno prosseguir, seguindo um caminho de buscas e investigações (TEIXEIRA, 2008) na 

linguagem oral ou escrita. 

Vale ressaltar que nesta etapa a prova foi realizada na forma de perguntas (avaliação 

oral e individual) entre professor e aluno, mediante disponibilidade de tempo (dez minutos), 

por aluno, apagador e pincel para aqueles que optassem em fazê-la no quadro.  Em função disso, 

as perguntas envolveram conceito de parte-todo, comparação, soma e a subtração de frações. 

Prova Oral (Etapa Verbal) 

 Como é que você representaria a quantidade referente ao número 2 que foi dividida em 10 partes 

iguais? Resposta: Simplesmente através da seguinte fração: 
2

10
  

 Como ficaria se tivéssemos 2 pêras e a elas fosse acrescentado 1 laranja? Resposta: Ficaríamos com 

2 pêras e 1 laranja, pois as unidades são diferentes, não há um denominador comum. 

E se houvesse um denominador em comum. Ficaria mais fácil? Explique sua resposta? E se ao invés de 

somarmos pêras e laranjas, somássemos frutas? Resposta: Para fins de comparação e soma com o mesmo 

denominador, basta somar as frutas, ou seja, 2 frutas com 1 fruta, teríamos então 3 frutas. Este é o princípio. 

Quadro 4 - Prova Oral 

Os dez alunos passaram por este processo avaliativo, no entanto, apenas um (A-08) 

apresentou características da forma perceptiva, verbal e mental, mas pouco consciente na 

interpretação dos procedimentos.  Mas 20% (A-03 e A-04) verbalizou, porém apresentou 

dificuldades no modelo matemático.  Em contrapartida, 70% (A-01, A-02, A-05, A-06, A-07, 

A-09 e A-10) tentaram enfrentar os problemas, no entanto apresentaram dificuldades no 

conhecimento matemático de fração. 



123 

 

 

 

Tabela 17 - Resultados da prova na linguagem externa para si (oral). 

Etapa Verbal Externa Total de alunos % 

1 – Verbalizou explicando as resoluções sem apresentar dificuldades 1 10% 

2 – Verbalizou, mas apresentou dificuldades no modelo matemático 2 20% 

3 – Verbalizou, mas apresentou dificuldades no conhecimento matemático 

(fração) 

7 70% 

Fonte: O autor, 2015. 

 

  Em termos teóricos, nesta etapa, deduz-se que, as quatro ações da ASP deveria ser 

respondida pelo aluno, na forma oral ou escrita, de forma independente, ou seja, sem a ajuda 

do professor ou do colega enquanto resolvia um situação problema. Disso discorre que, os 

alunos que representam os 70%, não compreenderam o objetivo geral do problema, 

apresentando dificuldade na identificação dos conceitos relacionados a eles, pois durante o 

tempo de avaliação persistiam em pedir o caderno para lembrar das definições trabalhadas em 

sala de aula. É importante ressaltar que, os alunos com dificuldades de verbalizar os 

procedimentos (não explanados), como condição necessária para a realização dos problemas, 

os fizeram de forma escrita.  

Ressalta-se também que, o nível de ansiedade provocado no aluno pelo processo 

avaliativo, despertou retração e inibição diante do contexto trabalhado. Discorre desta 

observação que a avaliação “oral” pode causar mudanças no comportamento deles, seja os 

motivando ou, os estimulando na capacidade de realizar suas tarefas.  

  Após a conclusão da verbalizada iniciou-se a etapa da linguagem externa para si 

(generalização) que visou verificar tanto a capacidade de transferência quanto de aplicação dos 

conceitos em novo contexto, no modo de obtenção não preparada.   

 

3.2.2.1 Avaliação formativa na linguagem externa para si 

 

Prova formativa II 

 

Questão 01 - A turma do 5º ano da Escola Laucides tem que ler um livro de 60 páginas.  

a) Alberto leu 1/2 do livro. Quantas páginas ele já leu? 

R: 30 páginas, pois 
1

2
 X 60 =  

60

2
 = 30   

b) Joaquim leu 1/3 do livro. Quantas páginas ele já leu? 

R: 20 páginas, pois 
1

3
 X 60 = 

60

3
 = 20 

c) Fábio leu 1/4 do livro. Quantas páginas faltam para ele acabar de ler? 

R: 45 páginas, pois 
1

4
 X 60 = 

60

4
 = 15    Portanto, o Fábio precisa ler 60 - 15= 45 páginas restantes do livro. 

Questão 02 - Priscila, Solange e Gladys foram à pizzaria. O garçom dividiu a pizza em 06 partes iguais e cada 

uma comeu uma fatia.  

a) Que fração da pizza as três comeram? 

  

Questão 03 - Pedro deu para Juca 1/3 da metade de suas 18 figurinhas. 
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a) Que fração do total de figurinhas isso representa? 

R: As 18 figurinhas representam o total equivalente a 1 inteiro. 

b) Quantas figurinhas Pedro deu para Juca?  

R: 
1

3
 𝑑𝑒 

1

2
 das figurinhas foram dadas para Juca.  

1

6
 𝑑𝑒 18 = 

1 x 18

6
=  

18

6
  = 3 figurinhas 

Quadro 5 - Prova formativa II 

Nesta avaliação, as regras das operações envolvidas na multiplicação e divisão de 

frações, estão de forma explícitas, nas questões problemas que abordam os conceitos de número 

inteiro, fração e produtos de frações com operadores, ou seja, algo transformador, pois atua 

numa situação e a modifica na memorização compreensiva dos alunos. Levando-se em conta 

tais considerações “(...) os problemas cumprem um importante papel (...) interagirem com os 

diferentes significados das operações, levando-os a reconhecer que um mesmo problema pode 

ser resolvido por diferentes operações, assim como uma mesma operação pode estar associada 

a diferentes problemas” (PCNs, 1997, p. 74). 

Na questão problema 01, o sistema de quatro ações da ASP no conteúdo de frações, são 

preservado em decorrência do nível e etapa de apoio. A construção e sistematização das 

questões determinam os seus critérios na solução do problema. Porém, nas letras “a” e “b” da 

questão, prioriza-se as três primeiras ações da APS, enquanto que a letra “c” complementava o 

fechamento do ciclo.   

A situação problema 02, os conceitos de multiplicação de um número inteiro por uma 

fração são ressaltado no aspecto de multiplicação e divisão de frações, contemplando as quatro 

ações da ASP (compreender, construir, solucionar e interpretar a solução do problema) no 

conteúdo abordado. Observe que 
1

6
+

1

6
+

1

6
= 3𝑋 

1

6
=

3

6
  pois, a soma de frações iguais foi 

substituída por uma multiplicação, ou seja, é a multiplicação de um número inteiro por uma 

fração. Portanto, a interpretação discorria sobre que as três (Priscila, Solange e Gladys) 

comeram  
3

6
 que equivalente a  

1

2
.  De fato, 

3

6
 é metade de 1. 

O problema 03 -  se diferencia do segundo de forma conceitual, pois este último engloba 

no problema a multiplicação de um número inteiro por uma fração, enquanto que o terceiro 

envolve a multiplicação de uma fração por um número inteiro, porém envolve as quatro ações 

da ASP na sua resolução que envolvem mais que calculo mental. 

Segundo os PCNs (1997) “O cálculo mental apoia-se no fato de que existem diferentes 

maneiras de calcular e pode-se escolher a que melhor se adapta a uma determinada situação, 

em função dos números e das operações envolvidas”. Assim, cada situação de cálculo constitui-
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se um problema aberto que pode ser solucionado de diferentes maneiras, recorrendo-se a 

procedimentos originais para chegar ao resultado (p. 76).  

Os resultados desta avaliação formativa II, são demonstrados na tabela abaixo. 

 

Tabela 18 - Avaliação Formativa II (Linguagem externa para si). 

 

Sujeito 

1ª Ação 2ª Ação 3ª Ação 4ª Ação Total  

Compreender o 

problema 

Construir o 

modelo 

matemático 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Interpretar a 

solução 

Pontos 

A-01 R R R I 7 

A-02 I I I I 4 

A-03 I R R I 6 

A-04 R R R R 8 

A-05 I I R I 5 

A-06 R R B I 8 

A-07 I I R I 5 

A-08 R R B I 8 

A-09 R R B I 8 

A-10 I R I I 5 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Os resultados apresentados nesta avaliação comporta-se de forma discreta, no entanto 

importa-se que nesta etapa o nível de compreensão conceitual é superior ao da etapa anterior.  

Nesta leitura analítica e interpretativa da 1ª ação, 05 alunos (A-01, A-4, A-06, A-08 e 

A-09) tentaram resolver as tarefas, mas, por não “compreender o problema” foram classificados 

no conceito regular. Os outros 05, insuficiente.  

Na ação “construir o modelo matemático” 07 alunos através da tentativa e erros, 

enfrentaram os problemas sobre os conceitos envolvidos, entretanto de maneira frágil 

confundiram as informações. No geral, 03 alunos (A-02, A-05, A-07 e A-10) apresentaram 

resultados insuficientes. 

Na terceira ação (solucionar o modelo matemático) 03 alunos (A-06, A-08 e A-09), 

através da tentativa e erro, tentando descobrir o melhor caminho a seguir responderam as 

questões certas em partes; 05 alunos apresentaram dificuldades com as informações 

questionadas e 02 deles, nesta avaliação foram classificados como não compreende as questões 

problemas, ou seja, resultado insuficiente.   

A quarta ação, 90% dos alunos foram classificados como insuficientes, pois estes alunos 

não foram habilitados no ensino tradicional para enfrentar tal avaliação de forma verbal; 10 % 

deles (A-04), devido ao nervosismo, insegurança ou ausência deste modelo de ensino no seu 

dia-a-dia, por meio de um estudo sistemático, questionando os dados obtidos, usando métodos 
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e técnicas específicas, regras formais, linguagem escrita e oral, não alcançou o resultado 

esperado, pois dava respostas confusas as perguntas realizadas. 

Portanto, o resultado demonstra que as ações do professor permanece com um certo 

nível de dependência que condiciona os seus alunos, mesmo visando motivá-los no 

enfrentamento das situações problemas matemáticos, no conteúdo de frações. Ressalta-se que 

o objetivo nesta fase perpassa pelo aprender a aplicar, pois agora ele precisava explicar suas 

ações de forma independente (sem a ajuda do livro, do caderno, do professor ou do colega), 

com referências conceituais aprendidas e não simplesmente definir os conceitos em si mesmo. 

 

Gráfico 4 - Pontuação discente na avaliação formativa II (Etapa Verbal externa). 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Este comportamento apresentado no gráfico, deu-se em virtude das confusões nas 

interpretações dos problemas. Posto isto, entende-se que além de saber ler e escrever, o aluno 

precisa fazer julgamento sobre o que está lendo. Este movimento cognitivo vai articular sua 

psique enquanto resolve uma situação problema. 

O gráfico retrata o resultado desta fase e as suas implicações para a pesquisa, pois o 

processo de alfabetização matemática perpassa pela leitura, compreensão, interpretação e 

exposição de pensamentos sobre esta organização mental. Nesse sentido “Estar alfabetizado, 

neste final de século, supõe saber ler e interpretar dados apresentados de maneira organizada e 

construir representações, para formular e resolver problemas que impliquem o recolhimento de 

dados e a análise de informações (PCNs, 1997, p. 84). 

Dando continuidade ao discurso e a análise, observa-se no gráfico subscrito, as 

tendências das avaliações diagnóstica, formativa I e II (prova de lápis e papel).  
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Gráfico 5 - Pontuação discente na avaliação diagnóstica, formativa I e II. 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Os desempenhos dos dez alunos nas três avaliações, no geral, pode-se inferir um avanço 

nas soluções envolvendo problemas entre a prova diagnóstica e formativa II. Os problemas 

foram destacados em consonância com as suas características essenciais para encontrar a sua 

solução.  

A ilustração do gráfico, desenha as oscilações destacadas entre as provas de lápis e papel 

de acordo com os instrumento aplicados. Na prova diagnóstica, pode-se observar um parâmetro 

linear nos comportamentos discentes como ponto de partida ao conteúdo dado. Onde, apenas 

um, dos dez alunos respondeu de forma parcial as questões apresentadas.   Enquanto que, na 

avaliação formativa 80% deles, tentaram enfrentar os problemas, a partir da resolução do 

modelo matemático (3ª ação) na tentativa de resolvê-los.   

Na avaliação formativa II, os desempenhos dos alunos não foram satisfatórios, por um 

lado, nesta fase, os alunos precisavam saber aplicar os conceitos utilizados nas questões 

apresentadas. Por outro, os procedimentos mecânicos do ensino tradicional, os condicionou na 

avaliação subjetiva de prova de lápis e papel. Todavia a “insatisfação revela que há problemas 

a serem enfrentados, tais como a necessidade de reverter um ensino centrado em procedimentos 

mecânicos, desprovidos de significados para o aluno. Há urgência em reformular objetivos, 

rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis com a formação que hoje a sociedade 

reclama (PCNs, 1997, p. 15).  

Contudo, não se pode aferir que ouve retrocesso no desempenho desses alunos, pois o 

nível de dificuldade nesta etapa é superior que o dá primeira fase. Porém, aceita-se como 
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resultado de análise que, os alunos tiveram as suas vidas complicadas com este modelo de 

ensino. Esta explicação vai de encontro com a 3ª ação (resolver o modelo matemático) se 

destacando em relação as demais, pois requer apenas o cálculo matemático (ensino tradicional), 

não exigindo dos alunos habilidade, criatividade e competências para resolver os problemas 

que envolvem questões do seu contexto social. 

Nesta fase, os estudantes tiveram um avanço importante em todas as ações da ASP, 

especialmente na segunda e na terceira ação, pois, no geral conseguem matematicamente, 

relacionar o conceito sobre a ideia de parte-todo e fração como operador para solucionar os 

problemas, porém apenas o aluno A-02 dos dez, não compreende o método de ensino, que 

requer nesta etapa, uma “ação” no plano teórico em transição para generalização, todavia é 

detalhada e compartilhada.  

 

3.2.3 Fase III- Avaliação Final  

Nesta fase da pesquisa, as ações (processos orientado, executado e controlado) estão 

avaliadas como ações mentais, pois nelas buscam os resultados de forma classificatória e 

satisfatória da atividade por meio das etapas e da direção do ensino. Nesta etapa, o professor 

(orientador) buscou estruturar as condições da BOA no sentido de estimular a aprendizagem de 

determinado conceito no método (ASP) referenciado. O produto que se busca neste processo é 

o conhecimento organizado, assimilado e sistematizado conscientemente de forma mental pelo 

aluno, por cada etapa percorrida e com base nos dados relevantes da sua realidade, passando a 

ser uma reflexão em busca de acertos e definições de erros de cada um, visando a identificação 

de padrões necessários na assimilação do novo conhecimento.  

A análise dos resultados nesta fase, leva-se em consideração as demais fases sobre o 

processo de ensino e aprendizagem, que tratam das estruturas cognitivas na aprendizagem de 

forma efetiva. 

 

Avaliação Final 

Questão 01 – Para fazer uma vitamina de mamão para 4 pessoas, são necessários os seguintes ingredientes: 

 
3

4
  de litro de leite 

 2 colheres de sopa de açúcar 

 
1

2
 mamão tamanho médio 

Faça uma adaptação dessa receita para 2 pessoas apenas.  
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Resposta: 
3

4
 : 2= 

3

4
 x 

1

2
 = 

3

8
       2:2=1   

1

2
 : 2= 

1

2
 x 

1

2
 =  

1

4
 

 

Questão 02 – Em uma escola, metade de uma turma teve conceito “bom” e a terça parte do restante teve 

conceito “insuficiente”. Que fração da turma teve conceito insuficiente? 

 

Resposta: Podemos resolver essa situação, usando apenas o algoritmo da multiplicação de frações. 

Pela leitura do problema notamos que não há o total de alunos da turma, apenas as partes são: 

 
1

2
  da turma que teve conceito “bom” e  

 
1

3
 do restante teve conceito “insuficiente”. 

 

 O restante é outra metade da turma. 

 Então, 
1

2
 de  

1

3
 da turma teve conceito “insuficiente” 

 

 
1

2
 de 

1

3
 = 

1

2
 x 

1

3
 = 

1

6
 

 

Logo, 
1

6
 da turma teve conceito insuficiente. 

 

Quadro 6 - Avaliação final 

As ações e operações envolvidas na primeira questão, trabalhou-se os conceitos de 

divisão de uma fração por outra fração prevista no plano (tabela 02) de ensino desta pesquisa. 

Quanto ao sistema de ações, as três primeiras ações foram contempladas de forma explícita no 

problema.  

Na questão 02, os conceitos de multiplicação de duas frações foi ressaltado para definir 

as habilidades, os procedimentos lógicos e psicológicos do processo de assimilação dos 

conteúdos trabalhados com os alunos, mediante a explicação dos objetivos de ensino ou direção 

do processo de estudo que visa melhorar a aprendizagem na resolução de problemas no 

conteúdo de frações. As respostas implicam nas quatro ações da ASP.  

As questões sempre envolvem característica heurísticas, no intuito de motivar o corpo 

discente no enfrentamento dos problemas, pois o professor controla as operações, 

retroalimentação e correção necessárias durante o processo de ensino, assegurando um caminho 

mais sólido na assimilação dos conceitos de frações. 

É importante registrar que, o grupo de alunos do 5º ano realizaram a prova de lápis e 

papel na sala, de forma individual, em silêncio, frente ao professor da disciplina de matemática. 

Este processo finaliza, às 18horas de pesquisa em sala de aula, na disciplina de 

matemática, conteúdo de frações. 
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Tabela 19 - Avaliação Final (Generalizada). 

 

Sujeito 

1ª Ação 2ª Ação 3ª Ação 4ª Ação Total  

Compreender o 

problema 

Construir o 

modelo 

matemático 

Solucionar o 

modelo 

matemático 

Interpretar a 

solução 

Pontos 

A-01 I R I I 5 

A-02 R R B I 8 

A-03 R R B R    9 

A-04 R I R I 6 

A-05 B B B R 11 

A-06 R I R R 7 

A-07 R I I I 5 

A-08 B B B B 12 

A-09 B I B I 6 

A-10 B I B B 7 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

Esta tabela conceitual, retrata a evolução dos dez alunos em relação as atividades de 

lápis e papel, desenvolvidas no período da pesquisa em questão.  

Naturalmente que, nesta fase, o professor conheceu com profundidade as dificuldades 

de seus alunos que mediante a observação e direção do processo (TALÍZINA, 1988) pode 

corrigir as distorções na aplicação do sistemas ASP na resolução dos problemas matemáticos 

que envolve conteúdo de frações de forma independente cognitivamente. 

Segundo Majmutov (1983, p. 24) Por independência cognitiva se entende a existência 

de uma capacidade intelectual no aluno e o desenvolvimento de habilidades para dividir os 

traços especiais dos secundários dos objetos, fenômenos e processos da realidade, e mediante a 

abstração e a generalização revelar a essência dos conceitos novos. Os indicadores de que existe 

a independência cognitiva são: 

 A habilidade do aluno de alcançar, de forma independente, novos 

conhecimentos e diferentes fontes e a de adquirir novas habilidades e hábitos, 

tanto mediante à memorização, como através da investigação independente e das 

“descobertas”; 

 A habilidade de empregar os conhecimentos, habilidades e hábitos adquiridos 

para a auto superação posterior; 

 A habilidade de empregá-los em sua atividade prática para resolver qualquer 

tipo de problema apresentado pela vida. 

Para ele, essas qualidades do aluno estão condicionadas pela existência de um elevado 

nível de necessidade cognitiva e de interesse pelos conhecimentos, pela presença de motivos 
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para a aprendizagem.  A principal via para formar estas capacidades é a atividade docente 

cognitiva independente e sistemática dos alunos, ou seja ensiná-lo a pensar. 

Observa-se quanto a primeira, segunda e terceira ações da ASP na avaliação final, os 

alunos se mantiveram a descobrir as regras do método ensinado, não desenvolvendo habilidades 

fundamentais, para a sua apropriação mental na proposta aplicada. Pois, as três primeiras ações 

representa de forma análoga o ensino atual. Enquanto que, a quarta ação requer um atividade 

mental expressada externamente pelo educando. No gráfico subscrito, fica nítido a 

representação dos alunos em relação ao processo de avaliação final. 

 

Gráfico 6 - Pontuação discente na avaliação final (generalizada). 

Fonte: Autor da pesquisa. 

 

A visualização da etapa generalizada neste gráfico, reafirma o rendimento do grupo de 

acordo com a pontuação equivalente e os seus respectivos conceitos.  

Observa-se que, 02 alunos apresentaram rendimento bom em relação aos demais. 03 

deles encontra-se com rendimento regular e 05 alunos com rendimento insuficientes, devido às 

dificuldades em interpretar os resultados das questões problemas, apresentadas em novas 

situações que as diferenciam das atividades de sala de aula.  

Esta representação gráfica permite inferir que na primeira ação, 40% dos alunos 

responderam certo em partes, enquanto 50% ainda confundia as informações nas atividades 

realizadas. Apenas 10% do grupo foram insuficiente. Na segunda ação da ASP (construir o 

modelo matemático) 50% dos alunos apresentaram dificuldades em extrair modelos 

matemáticos de situações problemas que envolvam conteúdo de frações. 30% enfrentaram o 
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problema, mas no seu modelo as informações estavam confusas. Deste total de dez alunos, 

apenas 20% construíram certo em partes o modelo matemático.  

Na ação solucionar o modelo matemático, 60% dos alunos alcançaram um certo grau de 

acerto, isto se justifica pela utilização de tentativas baseadas em erros e acertos, pois esta ação 

conduz uma matemática pura, baseada apenas em operações que requerem raciocínio lógico 

desvinculados de sua contextualização. 20% não avançaram, pois confundia as informações e 

20% não tentaram responder.  

A quarta ação envolvia o pensamento organizado e externalizado pelo aluno, após o 

processo mental a forma da ação sistematiza e acomoda-se no seu cognitivo para ele enfrentar 

novas situações problemas que envolvam os conceitos apresentados. Este movimento da 1ª a 4ª 

ação no problema, observa-se o processo como um todo, tanto na transição pelas etapas, assim 

como no sistema de ações da ASP. Para tanto, 20% dos dez alunos, interpretam em partes os 

problemas enfrentados, enquanto que 30% confundem as informações dos mesmos.  Mas 50% 

dos dez alunos apresentaram rendimentos insuficientes, pois não tentaram responder a questão 

que envolvia tal ação. 

O conjunto de avaliações (diagnóstica, formativa I e II, final) organiza-se de forma que 

todas as ações da ASP transitam de forma cíclica entre as etapas mentais da teoria de Galperin. 

Este processo envolve o nível das ações da ASP em comparação com o nível de partida da etapa 

material à verbal. Na tabela abaixo, configura-se a hemodinâmica do resultado do processo 

apresentado. 

 

Tabela 20 - Provas de lápis e papel por etapas mentais. 

 

Sujeitos 

Provas de Lápis e papel por etapas mentais 

Conhecimentos 

Prévios 

Elaboração da 

BOA 

Etapa 

Material 

Etapa Verbal Etapa v. para 

si 

Etapa mental 

 Diagnóstica 1ª - Avaliação formativa 2ª – Avaliação formativa Avaliação 

Final 

A-01 I R R R 
A-02 I R I R 
A-03 I R R B 
A-04 I B R R 
A-05 I B B B 
A-06 I R R R 
A-07 I R R R 
A-08 B B R B 
A-09 I R R R 
A-10 I R R R 

Fonte: Autor da pesquisa. 
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A análise destes dados apresentados, nas etapas pesquisadas, nos permite inferir de 

forma subjetiva o desenvolvimento individual de cada discente. Nesta perspectiva, Mendoza e 

Tintorer (2013, p. 309) nos ensina que, para refletir sobre o processo de aprendizagem pode-se 

utilizar as provas de lápis e papel a partir de categorias da Atividade de Situações Problema e 

do processo de assimilação na perspectiva de Galperin. Elas permitem verificar informações 

relativas a aprendizagem complementando as avaliações contínuas, principalmente dadas pela 

observação e registros diários do professor.  

Ao comparar as provas de lápis e papel dos estudantes pesquisados, nas quatro etapas 

observa-se claramente os avanços realizados na resolução de problemas e as dificuldades nas 

ações das ASP e suas respectivas operações em cada uma das etapas mentais. 

Na primeira etapa (conhecimentos prévios) da prova diagnóstica, as informações 

coletadas sinalizaram um processo deficitário sobre o resultado da prova de lápis e papel, pois 

90% dos alunos apresentaram dificuldades nas questões que envolviam as quatros ações da 

ASP.  

 

 

 

No gráfico, observa-se que a ação com melhor resultado foi solucionar o modelo 

matemático seguida de compreender o problema, construir o modelo matemático e por último 

interpretar a solução. Esta observação nos permite inferir que, durante o processo, a resolução 

das ações eram material, não consciente, não generalizada, mas detalhada com baixo grau de 

solidez.  
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Gráfico 7 - Pontuação discente na avaliação diagnóstica, formativa I, II e final. 
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3.3 Análises do processo de assimilação por etapas mentais da Teoria de Galperin 

  

Para Galperin (2013a, p.479) “[...] as condições concretas da ação aparecem como ponto 

central do objetivo que une a teoria e a prática, a fundamentação científica para passar dos 

conhecimentos teóricos (sobre o objeto e a ação) à sua aplicação à solução das tarefas práticas”. 

Mas, na opinião de Talízina (2000, p.147), “a particularidade mais importante do processo da 

assimilação é dada pelo fato de que a atividade cognoscitiva e os conhecimentos introduzidos 

nessa atividade tornam-se generalizados e propriedade da mente, não de forma imediata, mas 

passando por uma série de etapas específicas”.  

Para tanto, há um consenso entre os pesquisadores desta teoria. Para eles, a tese central 

da Teoria de Galperin para a organização do ensino expressa de forma sistemática que a 

assimilação do novo conhecimento e habilidades desenvolvidas “[...] se dá por etapas, ou seja, 

da passagem da experiência social para a experiência individual ou, como explica Vygotsky 

(1987), do plano interpsicológico ao plano intrapsicológico, como expressão do princípio de 

internalização da atividade” (Núñez et al., 2013a, p.390). Neste direcionamento “A teoria de P. 

Ya. Galperin permite organizar, no nível pedagógico, o processo de assimilação, na base do 

princípio de que é possível, pela via de uma atividade planejada, a formação de processos 

mentais que se instituem em órgãos funcionais da própria atividade” (Núñez et al., 2013a, 

p.390). Pois, a importância desses aspectos fundamentam o processo da direção e da 

aprendizagem do desenvolvimento intelectual. 

Segundo Galperin a transformação da atividade externa, material, em mental realiza-se 

conforme o sistema de características qualitativas definidas. As mudanças qualitativas 

acontecem em uma série de momentos cuja substituição lógica constitui o processo de 

transformação da atividade exterior, material, em atividade psíquica, interna, processo que deve 

ser planejado e no qual as tarefas de aprendizagem constituem o núcleo didático. As tarefas 

para o desenvolvimento, da independência cognoscitiva, da generalização, do carácter 

abreviado, do caráter consciente, da racionalidade, da forma da ação, são as vias para a 

internalização da ação e a formação do conceito. Por isso o sistema de tarefas representa o 

núcleo da organização da assimilação, expressa uma concepção de aprendizagem e de 

desenvolvimento, e define as singularidades metodológicas como hipóteses de progressão que 

orientam esse processo. As tarefas são uma via para estimular a atitude criativa e a 

independência cognoscitiva dos estudantes, de formar qualidades da personalidade em função 

dos objetivos ou finalidades educativas (NÚÑEZ et al., 2013a, p. 388). 
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Tabela 21 - Categorias de análise da aprendizagem segundo a Teoria de Galperin 

 Categorias Formação por etapas das ações mentais 

(Construir ideias conceituais de fração) 

Categorias Conteúdos Provas *Aspectos 

Cognitivos 

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
d

a
s 

A
çõ

es
 

     

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNA 

Material-Concreta 

 

 

 

1ª Etapa 

 

 

 

2ª Etapa 

 

 

 

3ª Etapa 

 

 

 

4ª Etapa 

 

 

 

5ª Etapa 

 

 

 

 

 

 

INTERNA 

Mental-Cognitiva 

 

 

Múltiplos e divisores de um 
número; 

Números primos e fatoração; 

Critérios de divisibilidade; 
Mínimo Múltiplo Comum-mmc; 

Máximo divisor comum – mdc. 

 

D
ia

g
n

ó
stica

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Motivação, 

concentração, 

raciocínio, 

atenção, 

dependência, 

memória, 

criatividade, 

habilidade, 

interpretação e   

autonomia 

intelectual. 

  

Base 

Orientadora da 

Ação 

Forma Material 

ou 

Materializada 
(Compreender - 

aula teórica e 

prática) 

Ação Verbal 

Externa 

(Compreender 
– prova oral) 

Linguagem 

Externa para si 

(Capacidade 
de generalizar 

– novas 

situações 
problema) 

Linguagem Interna 

(Assimilação) 
Realizar adição, subtração, 
divisão e multiplicação de 

números fracionários, com 

denominadores iguais e 
diferentes; Calcular o valor 

numérico das expressões;  

F
o

rm
a

tiv
a

 1
 

Não Generalizada Receber a Ação 

Nova 

Realizar a Ação Refletir 

intuitivamente 

Diferenciar as 

propriedades 

Determinar o objeto 

da ação 
Generalizada Identificar os termos de uma 

fração; da fração do inteiro; da 

fração de quantidade; 
Reconhecer se uma fração é 

própria, imprópria ou aparente; 

Transformar fração impropria 

em número misto e vice-versa; 

F
o

rm
a

tiv
a

 2
 

 

 

Detalhada 

Passo a passo Aplicar conceito 
particular 

Idealizar o 
conceito 

Dissociar 
conceitos 

particulares 

Consolidar o 
conceito geral 

 

 

Abreviada 

 

 

Compartilhada 

Capaz de 

receber 
informações 

Seja capaz 

interagir 

Seja capaz de 

socializar 

Seja capaz de 

identificar 
conceitos 

particulares e 

gerais 

Seja capaz de 

resolver problemas 
 

 

Independente 

Identificar frações equivalentes; 
Simplificação de frações; 

Comparar frações; 

Calcular o valor numérico das 
expressões; 

Calcular a potência de uma 

fração; 
Calcular a raiz quadrada de um 

número sob a forma de fração; 
Resolver expressões numéricas 

envolvendo as operações 

estudadas; 
Resolver problemas com frações. 

F
in

a
l 

 

 

 

 

Consciente 

 
 

 

 
 

Aprender Fazer 

 
 

 

 
 

Saber fazer 

 
 

 

 
 

Saber explicar 

 
 

 

 
 

Saber aplicar 
(Comunicação) 

 
 

 

 
 

Dominar o conceito 
(Reflexão) 

 

 

 

 

Automatizada 

*Obs.: Aspectos considerados, problemáticos, durantes as fases do pré, trans e pós observação e análises das atividades desenvolvidas durante a pesquisa. 
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3.3.1 Primeira Etapa – Construção da Base Orientadora da Ação 

  

Neste processo de planejamento, a dinâmica de interação sistematizada entre as ações 

de ensino e a formação de conceitos de fração, para que se alcance o nível mental foram 

dirigidas desde o início do ensino, evitando assim, uma aprendizagem reprodutiva, mecânica 

e/ou decorativa que poderia comprometer a solidez da representação da ação, no plano mental.  

O planejamento do processo de ensino, no intuito do estudante formar representação 

que serviu de direção da execução correta da ação, como também, do conteúdo e de seu produto 

que durante o processo sustenta-se os seus traços essenciais, pois a sua representação antecipada 

através da apropriação do sistema da atividade de situações problema – ASP foram necessárias 

para que, as etapas fossem cumpridas, pois“[...] formam o plano da futura ação, a base para 

dirigir a ação” (Galperin, 2013c, p. 442)  denomina-se de Base Orientadora da Ação - BOA. 

Nesta etapa, apenas um (A-8) dos dez estudantes resolveu as questões de forma 

implícita, no entanto apresentou dificuldade na ação – Interpretar a Solução. Os demais 

apresentaram desempenhos insuficientes. Neste nível e série, os estudantes deveriam ter 

proficiência nas quatro operações básicas da matemática, para resolver as questões problemas 

tido como simples, pois envolviam informações e procedimentos rotineiros do ensino 

tradicional no contexto de compreender, construir e resolver modelos matemáticos da ASP. Em 

virtude das dificuldades apresentadas elabora-se como objetivo de ensino, a BOA (concreta, 

completa e preparada) na forma material/materializada com dependência do estudante em nível 

de partida. Esta fase teve duração de 5h., no “aprender fazer”. 

Daí a necessidade do planejamento que visa assegurar a qualidade do objeto (conteúdo) 

a ser conhecido pelo estudante, pois toda ação está relacionada a ele.  Nesta dinâmica, a 

assimilação transcorre no processo de ensino, sustentando-se “[...] o desenvolvimento das ações 

mentais com diversos parâmetros e indicadores fundamentais de qualidade (generalização, 

conscientização, abreviação, etc.), que permitem ao estudante operar – ação por fórmula – com 

conceito em sua aplicação a diversas situações, de maneira efetiva, sem erros” (Galperin, 2013c, 

p. 440).  Pois, “[...] Devido a que nós mesmos construímos a ação, sabemos com exatidão de 

que e por que meio se forma dita ação e o que esta ação representa em cada nova forma sua a 

conhecemos, isto pelo resultado da ação, quando não a vemos” (Galperin, 2013e, p. 461). 

O planejamento da formação da ação mental e dos conceitos, é quem determina a 

qualidade da ação, porém, a passagem pelas etapas de assimilação de um conceito envolve um 

sistema de ações (ASP) orientando não somente para a definição do conceito (fração), mas 

também para a sua aplicação em situações problemas do dia a dia (motivação). Neste 
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movimento, trabalha-se as características essenciais do conceito, buscando a atenção do 

estudante no próprio ato de pensar durante o processo de sua formação. Neste último “[...] a 

ação mental pode ser determinada como a habilidade de realizar “mentalmente” uma 

transformação determinada do objeto” (Galperin, 2013c, pp. 440 - 441) onde, todas estas ações 

realizadas mentalmente constituem diferentes ações mentais. Neste entendimento, compreende-

se que as habilidades devem ser aprendidas. Com isso o estudante forma uma representação 

não somente do conteúdo da ação e de seu produto, mas também do que pode servir de apoio 

para sua correta execução (ibidem). 

Portanto, o plano da ação não é ainda a própria ação e sua representação não é ainda de 

nenhum modo, a ação. Embora, se conta com o plano e utiliza as habilidades anteriores o 

estudante pode, por partes, cumprir a nova ação perfeitamente, sem ter à habilidade para dita 

ação. Esta nova habilidade ainda deve ser adquirida e com as tentativas de adquiri-las, se inicia 

no estudante, a formação da primeira forma da nova ação material (GALPERIN, 2013c, p. 442). 

Pois o estudante, antes de fazer qualquer atividade, deve ter clara compreensão do que vai fazer, 

com possibilidades de argumentar as ações em conformidade com a atividade que vai 

desenvolver, como condição essencial para uma aprendizagem efetiva. 

 As evidências apresentadas no teste diagnóstico serviram como ponto de partida para a 

elaboração da proposta de ensino e o desenvolvimento do conteúdo de fração, a partir da 

Atividade de Situações Problema, no entanto, devido a problemática identificada na análise 

deste teste, identificou-se, nos estudantes, como entrave do processo de assimilação do 

conteúdo (fração) novo,  à necessidade dos conhecimentos prévios das propriedades da adição, 

subtração, multiplicação e divisão como auxílio nos cálculos mentais e nas resoluções das 

expressões que os problemas exigiam, na aplicação da BOA.  

Portanto, neste entendimento, de forma sequencial de cinco aulas de 1h/a cada, buscou-

se trabalhar os conteúdos prévios, pois os estudantes não sabiam os conteúdos que antecediam 

o conteúdo de fração, muito menos, nas séries anteriores, haviam trabalhados com problemas 

matemáticos, direção transparente, correção e retroalimentação das ações e operações para 

resolver problemas matemáticos, por isso demandaram muito tempo na compreensão da ASP 

como estratégia de resolução de problema, no aprender a fazer. 
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Tabela 22 - Base Orientadora da Ação 

Base Orientadora da Ação 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a 

d
a 

B
O

A
 

(G
ra

u
 e

 M
o
d

o
) 

 

 

 

 

 

Generalização 

 

Plenitude 

 

Obtenção 

Invariante 

Conceitual 

Contexto da 

Situação Problema 

Atividades Invariante 

Procedimental 

Categoria 

de Análise 

 

 

 

Conceito de 

fração  

 

Do dia a dia com 

procedimento 

estratégico do 

Sistema de ação 

que conduzem à 

descoberta, à 

invenção e à 

resolução de 

problemas 

heurísticos.  

 

Ações 

direcionadas  

que levam a 

solução de 

tarefas rumo a 

um objetivo 

de ensino. 

  

 

Conteúdo de 

fração do 5º ano 

contextualizado 

com problemas 

matemáticos e 

resolvidos 

através da ASP  

 

 

 

 

Ações da 

ASP 

 

 O planejamento desta BOA no tipo específica, completa e preparada, deu-se por meio 

das condições para o cumprimento das tarefas de estudo que foram fornecidas aos estudantes 

devido ao baixo grau de obtenção, nas atividades realizadas, pois neste modo, os estudantes 

receberam as ações prontas (preparadas) para entender o processo de forma perceptiva, como 

exigência do caráter assimilado, na busca de uma solidez da ação. Para tanto, os conceitos de 

fração foram desenvolvidos, a partir de Atividade Situações problema - ASP como mola 

propulsora da motivação, na realização das atividades propostas. Mas, apesar da motivação ser 

uma etapa inicial, ou etapa “0” como Talízina (1988) à definiu, esta deve se manter, não 

somente, entre as etapas, mais durante todo o processo de assimilação. Esta etapa demandou 

quatro horas, no “aprender fazer”. 

  

3.3.2 Segunda Etapa – Material e Materializada  

A segunda Etapa se diferencia das demais, pois é conhecida como etapa material (aulas 

práticas com objetos concretos, ou seja, uma ação prática) e materializada (aulas teóricas com 

definição de conceitos e exemplos de possíveis aplicações), ou seja “[...] com objetos reais ou 

suas representações. A ação se realiza de forma detalhada segundo cada operação e, em cada 

uma desta, a orientação e o controle se realizam de acordo com o conteúdo e não só com o 

resultado” (Longarezi; Puentes, 2013, p. 297). As tarefas realizadas considerou uma orientação 

sobre a ação a ser assimilada que realiza-se pelo próprio estudante, na manipulação dos objetos 

ou suas representações. 

Este processo envolveu definições e aplicações de exemplos de conceitos de fração, 

gradualmente, em situações problemas de forma dialogadas e explicada no quadro, de forma 

individual, compartilhada, oral ou escrita do processo de solução das atividades. Nesta etapa 
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“[...] O aluno não necessita memorizar o conteúdo, mas assimilá-lo na medida em que o utiliza 

na solução das diferentes tarefas” (Núñez et al, 2013, p. 404) com ajuda do professor, do 

material ou, dos colegas de sala, pois as resoluções de problemas de um mesmo tipo, são 

procedimentos sequenciais de indagações de fração em sua forma perceptiva. Ou seja, o 

estudante precisa de concentração e atenção (ver e ouvir) para entender os “vários” exemplos 

apresentados, resolvidos e explicados, com apoio externo (professor, colega, apostila etc.), no 

plano prático, concreto, mas de forma detalhada, permitindo assim acompanhar os indicadores 

qualitativos (forma da ação, grau de detalhamento e carácter assimilado) usando o sistema de 

ações (ASP) com suas respectivas operações que compõe a habilidade e o conceito a ser 

assimilado, sendo esta, a condição essencial para o aluno ser submetido a avaliação formativa 

I - e assim, passar para a etapa seguinte (Ação verbal externa) onde este apoio externo não será 

mais necessário.  

O conteúdo trabalhado (objeto de estudo e aplicação) abordou questões problemas 

abertas e fechadas, mas a solução tanto no primeiro quanto no segundo caso segue uma 

sequência lógica (sistema ASP) em sua solução, desde a compreensão do problema até a sua 

interpretação (o que faz e porque faz). “[...] Dessa forma, pode-se afirmar que, para conseguir 

dominar uma ação, o estudante deve resolver tarefas nas quais aplique o mesmo sistema de 

operações que forma a habilidade, como também, tarefas nas quais variam as condições, a 

complexidade e o sistema de conhecimentos” (NÚÑEZ et al, 2013, p. 397). 

Neste nível, sete (A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06 e A-10) estudantes tentaram 

enfrentar os problemas através de tentativas de “acertos e erros” na ação solucionar o modelo 

matemático. No entanto, confundiam as informações, por apresentarem faias nas ações 

anteriores; um (A-8) estudante respondeu certo em parte, enquanto que os estudantes (A-07 e 

A-09) continuava sem compreender o objetivo do ensino.  Apesar dos avanços, a etapa mostra 

que há desafios em relação ao processo de assimilação do objeto (conteúdo de fração), pois 

70% dos estudantes apresentaram desempenho contínuo em relação ao nível anterior, porém 

apenas 30% (A3, A4 e A8) responderam de forma implícita a ação interpretar a solução. Os 

resultados indicam as habilidades e os conteúdos que eles demonstram ter aprendido, ao 

responderam problemas matemáticos envolvendo noções de soma e subtração de frações. Os 

problemas abordavam questões do dia-a-dia como motivação do processo.  

Vale ressaltar que, esta etapa pode ser considerada como porta de entrada do processo 

de assimilação, de uma ação detalhada para uma ação reduzida. Inicialmente, os estudantes 

praticavam a resolução de problemas detalhando o sistema de operações que caracterizavam a 
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ação. No entanto, após a análise da prova formativa I - constatou-se uma certa fragilidade dos 

estudantes ao enfrentar a quarta ação (interpretar a solução) da Atividade de Situações Problema 

dos problemas avaliativos. Tal observação das atividades realizadas mediante orientação, 

execução e controle, levantou uma questão. Como os estudantes irão superar esta dificuldade 

de interpretação, ou seja, compreender o enunciado, pois este envolve compreensão textual? 

Esta etapa demandou cinco horas-aulas, no “saber fazer”. 

  

3.3.3 Terceira Etapa – Ação Verbal externa 

Após a prova oral, pode se inferir uma certa fragilidade na fluência de leituras dos 

estudantes, pois dentro do parâmetro estabelecido sinaliza uma necessidade de “reforço” no 

contra-turno, para corrigir tal deficiência. No entanto, com esse diagnóstico da primeira forma 

real de manipulação dos objetos e sua representação que compromete a redução da ação neste 

processo, precisa ser corrigida e retroalimentada com os estudantes A1, A2, A5, A6, A7, A9 e 

A10 enquanto condição necessária para o início do plano para a linguagem externa. Os demais 

estudantes A3, A4 e A8 avançaram para a próxima etapa, para uma maior independência da 

ação, pois entende-se que o processo se reduz ao ponto de representação da ação de acordo com 

uma fórmula, se libertando da dependência direta do objeto. Para tanto, esta assimilação gradual 

do conteúdo do conceito sem apoio em objetos materiais ou representações materializadas, 

nesta etapa, a ação se realiza em voz alta.  

Nesta perspectiva por um modelo adequado à assimilação de conceito que atenda certo 

grau (ritmo, frequência, resultado e qualidade) de solidez, tendo em vista a forma verbal 

externa, enquanto característica compromete o caráter razoável da ação que é determina pela 

orientação do sistema invariante de ações (ASP) para a resolução de problemas matemáticos, 

no intuito de orientá-los nas soluções de tarefas na transferência da aprendizagem a uma nova 

situação problema uma vez que, os estudante inibidos por não saber “interpretar a solução” dos 

problemas, atuava a seu modo, justificando as respostas dadas a esta ação da ASP na prova 

formativa I – com ensaios e erros. 

 A utilização do Guia de observação individual foi muito importante nesta etapa, pois 

permitiu fazer uma releitura do tempo e do modo de realização das tarefas no processo de 

formação das ações mentais de forma individualizada para alinhar os saberes no saber explicar.  

 Por meio de aulas dialogadas e prova oral, foi possível constatar as fragilidades dos 

estudantes quanto à forma perceptiva das ações, manifestadas de maneiras oral, pois nenhum 

dos dez estudantes soube explicar, oralmente, os conceitos de fração trabalhados nos problemas 
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da avaliação formativa II. A análise desta avaliação, nos permite inferir que, sem o apoio em 

objetos materiais ou representações materializadas a ação não se realizava. Segundo Longarezi 

e Puentes (2013, p. 297) esta é uma “[...] etapa de raciocínio da atividade, que se executa 

segundo o sistema de operações, de forma detalhada, sendo cada operação orientada e 

controlada pelo estudante de acordo com o conteúdo e não só com o resultado”. Na utilização 

dos termos matemático do conteúdo de fração, apresentaram dificuldades na argumentação e 

comunicação das ideias. No geral receberam o conceito de insuficiente (não compreende), pois 

verbalizaram as respostas sem nexo, sem solidez com o conteúdo estudado e por não saber 

explicar, porém não podemos mensurar à ausência total da formação do conceito nos estudantes 

pesquisados. Registra-se que, o fato do estudante pela primeira vez ir a lousa e/ou ficar frente 

ao professor são fatores relevantes deste processo. Esta etapa demandou quatro horas-aulas, no 

“saber explicar”. 

  

3.3.4 Quarta Etapa – Linguagem externa para si. 

 Segundo Galperin (2013c, p. 445) nesta etapa “[...] A tarefa de comunicação é 

substituída pela tarefa de reflexão e “falar para si” se converte em um meio não de transmissão 

de pensamento ao outro, mas da transformação do mesmo em um objeto para melhor análise”. 

Assim, a ação se realiza de forma semelhante a etapa da linguagem externa, porém sem som. 

No entanto “Quando refletimos sobre um pensamento, não nos referimos ao seu aspecto sonoro, 

mas ao conteúdo mental. A atenção passa ao conteúdo de conceito e ao aspecto sonoro da 

formulação verbal se reduz à medida do possível” (ibidem). 

 Este processo está caracterizado pela obtenção independente da ação concreta com o 

objeto do processo de assimilação de um conceito orientado, executado e controlado para sua 

aplicação que teve como objetivo analisar a capacidade de transferência para uma nova 

situação. Diferenciar as propriedades do conceito e dissociar conceitos particulares.  

 Os resultados desta etapa, após a avaliação oral aplicou-se uma avaliação com 

problemas referentes ao contexto social, buscando uma obtenção independente dos alunos, na 

resolução dos problemas e, no caráter abstrato da ação.  

A pesquisa mostra que os estudantes conseguem, no máximo entender, a ideia 

fragmentada de noções de frações que trate de situações problemas envolvendo contexto 

familiar ou fazer uma conexão simples entre as informações lidas e o conhecimento cotidiano. 

Contudo, ressalta que 10% dos estudantes (A-4) explicaram as resoluções de problemas, mas 

confundia as informações, 90% deram várias respostas aos problemas de forma escrita, mas 

sem coerência com os conteúdos trabalhados No geral, 03 alunos (A-02, A-05, A-07 e A-10) 
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apresentaram resultados insuficientes. Mas importa-nos destacar, que os dez alunos 

apresentaram dificuldade na aplicação das operações da ação e na sua solidez, contudo, estes 

estudantes encontram-se em níveis superiores. Esta etapa demandou 3 horas, no “saber aplicar”. 

 

3.3.5 Quinta Etapa – Linguagem interna (mental) 

 

Na formação da Linguagem Interna, buscou-se determinar o objetivo da ação, 

consolidar o conceito geral, para que o estudante fosse capaz de resolver problemas. Nesta etapa 

a ação se reduz, não é mais detalhada em todo o sistema da Atividade de Situações Problema – 

ASP e se automatiza transformando-se, em fala interna que resulta desse processo e na qual se 

transformam as imagens (conceitos) e as ações adequadas a eles. Pois, o material de ensino foi 

selecionado de tal modo que nele constasse todas as formas do fenômeno dado, de modo que 

nele se diferenciasse o grau determinado de generalização do conceito.  

Como resultado da organização da ação obtivemos a assimilação do conceito em 

estudantes de baixo desempenho. Se o estudante somente assimilava embora fora em 

grau mínimo, as habilidades preliminares necessárias, que dizer, se ele de alguma 

maneira podia aplicar os componentes dos conceitos ao material proporcionado, 

então, a assimilação do conceito transcorria fácil e rapidamente em toda a extensão 

dos componentes, sem nenhuma mescla com as representações não científicas 

“cotidianas” e com o grau de generalização assinalado previamente. É compreensível 

que nas condições criadas por nós o estudante simplesmente não poderia deixar de 

assimilar o conceito ou assimilá-lo de outra forma que não fora assinalada 

(GALPERIN, 2013c, p. 448). 

 

Os estudantes A-3, A-5 e A-08 apresentaram um desempenho razoavelmente relevante 

na assimilação do conceito, enquanto que os alunos A1, A2, A4, A6, A7, A9 e A10 de acordo 

com a prova de lápis e papeis, com os procedimento realizados e a fundamentação das respostas 

com relação aos conceitos trabalhados, não realizaram as ações. Podemos inferir que devido, o 

grau de complexidade dos problemas nesta etapa, tenha dificultado a sua resolução. Esta etapa 

demandou duas horas, no “dominar o conceito” e contextualizar a sua explicação.  

              

Tabela 23 - Desempenho por Etapas 

Aluno Desempenho por etapas Conceito 

O0 XE1 XE2 O1 XE3 XE4 O2 XE5 O3 

A-01 

Não realizou 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Regular 

A-02 

Não realizou 

Razoavelmente 

Consciente Não realizou 

Razoavelmente 

Consciente 

Insuficiente 

A-03 

Não realizou 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Bom 

A-04 

Não realizou 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Bom 

A-05 Não realizou Razoavelmente Razoavelmente Razoavelmente Bom 
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Consciente Consciente Consciente 
A-06 

Não realizou 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Bom 

A-07 

Não realizou 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Bom 

A-08 Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Bom 

A-09 

Não realizou 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Bom 

A-10 

Não realizou 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Razoavelmente 

Consciente 

Bom 

Fonte: Autor da pesquisa 

No âmbito geral de desempenho por etapas, a pesquisa demonstra que o conteúdo 

ensinado de uma forma diferente (nova) complica a vida do estudante, criando um espécie de 

laço (dependência) entre o sujeito e o objeto (conteúdo) de estudo, no entanto, ao decorrer do 

ensino programado deduz-se que, os dez estudantes operaram nas situações problemas, apenas 

no plano material, onde se mostra o método, o objetivo e as peculiaridades do objeto na qual se 

dirige as ações, ficando faias na execução das ações sobre a base do método orientado e o 

cumprimento do objetivo dirigido na transformação do objeto em questão. 

 

Tabela 24 - Desempenho Geral dos alunos 

 

        Fonte: Autor da pesquisa. 

 

 Observa-se que, os a aluno (A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06, A-07, A-09 e A-10) 

iniciaram o processo apresentando dificuldades quanto ao método de ensino proposto, no 

entanto de forma bastante tímida, avançaram entre as etapas verbal externa e linguagem interna, 

mas com aproveitamento razoavelmente baixo, por não compreender os procedimentos das 

ações.  O aluno (A-08) manteve um aproveitamento diferenciado em relação aos demais alunos, 

pois conhecia as operações básicas da matemática, tendo isso ao seu favor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após todo o processo é possível não concluir, mas responder que esta pesquisa teve 

como objetivo geral “Explicar o processo de aprendizagem da Atividade de Situações Problema 

no conteúdo de Fração utilizando a resolução de problema como metodologia de ensino 

fundamentada na Teoria de Formação por Etapas dos conceitos e das Ações Mentais com os 

estudantes do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Laucides Inácio de Oliveira”. 

Nesse sentido, ele não só foi alcançado, como também deixa registros importantes de um 

processo operado metodologicamente com fundamentação nesta teoria cognitiva.  

 Os objetivos específicos, foram alcançados da seguinte forma: O primeiro 

“Diagnosticar a Atividade Situações Problema no conteúdo de Fração” deu-se através da 

realização do pré-teste, no qual diagnosticou-se as necessidades básicas dos alunos em relação 

ao que deveria saber para aprender o novo conceito, ou seja, o conteúdo de fração; A partir 

desse objetivo, criou-se uma sequência didática, planejada na formação do conceito do 

conteúdo de fração, enquanto dinâmica de ações e operações para direcionar a atividade de 

ensino, a partir da construção da Base Orientadora da Ação, no intuito de operacionalizar o 

sistema de Atividade de Situações Problema. Em função disso, desenvolveu-se um sistema de 

quatro avaliações (diagnóstica, formativa I, II e final) fundamental às intervenções necessárias. 

Disso decorre o processo avaliativo e individual, ou seja, aluno por aluno, para saber em que 

etapa do processo de assimilação, este aluno encontrava-se. 

 Neste ciclo cognoscitivo, o ensino de fração por meio da Atividade de Situações 

Problema sinaliza orientar o aluno a pensar sobre o problema, interpretar e produzir escritas na 

linguagem matemática, desenvolver procedimentos de cálculo escrito e mental, comunicar 

resultados usando símbolos matemáticos, resolver situações problemas em situações que 

envolvam descrições orais, construções e representações matemáticas, desenvolver atitudes e 

habilidades perante a aplicação da matemática no seu dia a dia. Este ciclo deve ser planejado, 

executado, avaliado e retroalimentado sempre que houver necessidade (TALÍZINA, 1988). 

 A Atividade de Situações Problema enquanto um sistema de quatro ações, precisa está 

estruturada nas condições mediante a Base Orientadora da Ação em situações que proporciona 

ao aluno, o desenvolvimento da ação em níveis mais complexo e a partir dessa ideia buscar seu 

desenvolvimento cognitivo, pois com tais habilidades entende-se que este aluno possa enfrentar 

diferentes tipos de problemas, envolvendo o mesmo conceito. 

 Neste direcionamento, sabe-se que os componentes (índices ou indicadores) do conceito 

no plano mental, ainda não constituem o próprio conceito, porque o conceito é a imagem do 
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objeto em seus traços essenciais, o objeto mesmo não se esgota pela soma ou pelo sistema de 

seus próprios componentes, embora sejam os essenciais. A imagem se forma somente sobre a 

base da ação com o objeto, com seu reflexo de fórmula (GALPERIN, 2013c). 

A sistematização da Teoria de formação dos conceitos e das ações mentais por etapas 

associada a um sistema de quatro ações (ASP) na resolução de problemas demonstrou a sua 

importância para um ensino problematizador, porém necessita de ajustes quanto as séries, 

tempo e contexto para sua aplicação. Isto implica num novo sistema de ensino pautado em 

valores, formação, habilidade e identidade de escolarização.  

Nessa perspectiva, os eventos focalizados nesta pesquisa são episódios, acontecimentos, 

situações que envolvem procedimentos e influências sobre o ensino (professor, escola, 

currículo, didática, avaliação, contexto, entre outros) e a aprendizagem (estudante-atividade-

objeto) de modo a conduzir a explicações ou descrições que procuram responder as questões-

foco sobre o fenômeno de interesse. Assim, entendemos que a pergunta inicial “A aplicação do 

sistema de ações da Atividade de Situações Problema produzirá aprendizagem no conteúdo de 

fração a partir dos pressupostos da Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais de 

Galperin, com os estudantes do 5º ano da Escola Municipal Laucides Inácio de Oliveira? Após 

análise dos instrumentos infere-se que o quadro geral da pesquisa demonstrou que em diferentes 

estudantes a formação dos conceitos se detinha em níveis diferentes, pois alguns só resolviam 

as questões com o material de apoio (Etapa materializada), outros através do raciocínio em voz 

alta (Etapa da ação verbal externa) e uma minoria executava mentalmente alguma ação com o 

conceito de fração (Etapa da ação verbal interna) com certa solidez.  

Ressalta-se que, o conteúdo matemático é um material sequencial, isto é, se o estudante 

perde uma parte, a segunda vira um emaranhado em sua cabeça. Dominar este processo de 

construção dos conceitos de forma dirigida é fruto de uma sistematização a luz do currículo e 

dos processos cognitivos, pois obter conhecimento não é nada trivial, imagine habilidades 

matemática. 

A base psicológica da pesquisa em questão, cujo resultado expõe-se, inclusive na 

compreensão dos seus componentes, parte do princípio de que as capacidades humanas têm 

uma determinação social e não hereditária. Isto significa que o ser humano não nasce com 

capacidades acabadas senão que, as adquire durante o processo de escolarização para a vida.     

Portanto, quando analisamos o processo de desenvolvimento intelectual, importa-se 

referenciar que este deu-se através do desenvolvimento funcional, uma vez que este se relaciona 

com a acumulação de novos tipos de ações intelectuais e com a assimilação de diferentes tipos 

de atividade cognoscitiva, entre uma etapa a outra, ressaltando que este desenvolvimento por 
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etapa não se dá de forma isolada uma da outra, mas de forma que cada uma tem influência sobre 

a outra estabelecendo uma relação direta durante o seu desenvolvimento e, de maneira efetiva. 

Assim, recomenda-se tal pesquisa aos estudantes de graduação e pós-graduação em educação 

e/ou ensino de ciências, pois traz importantes implicações no contexto escolar, especialmente 

do ensino como condutor da aprendizagem. Os leitores podem ser professor, psicólogo e todos 

aqueles que se interessam sobre novas aproximações na esfera do ensino-aprendizagem.  

No final da pesquisa, apresenta-se um produto para fins de aplicação na Educação 

Básica, no intuito de inserir um novo olhar no processo de escolarização, pois este produto 

apresenta base sólida do conhecimento fundamentado na Teoria em questão. 

Implicações para futuras investigações: 

Como garantir a assimilação adequada dos conceitos matemáticos em situações 

problema? 

Para responder a esta pergunta é necessário considerar alguns problemas: 

 Quem é o conceito a se trabalhar no problema? 

 Qual é o papel da definição no processo de assimilação do conceito? 

 Qual é o critério da assimilação? 

 Em que consiste o processo de assimilação de um conceito? 

 Quais são as regularidades desse processo? 

 Qual o tipo de pesquisa que melhor explicaria tal processo? 

 Qual é o tempo necessário para o estudante se autodesenvolver no ensino através da 

Atividade de Situações Problema matemáticos? 

 Como o professor pode dirigir esse processo? 

 

Neste direcionamento, a pesquisa deve buscar instrumentos e indicadores para refletir 

sobre os seguintes pontos: 

 Na ASP, por força da ação “interpretar a solução” esta implica em seu maior nível de 

solução? 

 Como determinar, quais são os tipos de atividades cognoscitiva cuja assimilação 

influencia sobre o seu desenvolvimento de maneira efetiva? 

 Quais conhecimentos que constitui a base do conteúdo a ser estudado? 

 Qual atividade cognoscitiva (geral ou específica) constituem praticamente, a via que 

garante as capacidades cognitivas nos estudantes do ensino problêmico? 

 Entre as habilidades da atividade cognitiva, qual o lugar principal que ocupa as 

estratégias lógica do pensamento? 
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 Quais as características dos problemas matemáticos que desenvolvem atividade 

cognoscitiva (capacidade matemática)? 

 Como identificar os problemas matemáticos na linha desenvolvimental? 

 Como organizar o processo de assimilação de conceitos no processo de resolução de 

problemas selecionados? 

 Como garantir o êxito das etapas, na resolução de problemas matemáticos? 

 Como os conhecimentos e ações de signos, símbolos e a lógica garantem uma 

assimilação adequada do conteúdo matemático? 

 Como inserir a etapa motivacional em todas as etapas? 

 Como inserir a BOA entre as etapas? 

 Como reclassificar as sequências das etapas, mediante o seu contexto de aplicação? 

 Como controlar a qualidade da assimilação do conhecimento a ser aprendido? 

 Como as ações, habilidades, hábitos e capacidades influenciam-na aprendizagem do 

conteúdo matemático? 

 Como os problemas se relacionam com a análise do processo? 

 Quais as causas das dificuldades durante a resolução de problemas e a via que permite 

superar ditas dificuldades?  

 O ensino de conteúdos matemáticos através da ASP representa uma neoformação 

curricular?  

Portanto, são implicações relevantes que buscam atribuir significados sólidos dentro da 

pesquisa desenvolvimental. 
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APÊNDICE 1 – Quadro de Análise da Prova 

 

QUADRO DE ANÁLISE DA PROVA 
A

lu
n

o
 (

A
-0

1
) 

Categoria: Compreender o problema 
Determina as condições do 

problema 
Define os Objetivos do 

problema 
Elementos de 
assimilação 

Quanti 

Subcategorias Características     

Ler o problema e extrair todos os elementos 
desconhecido 

 
    

O aluno determina as condições do 
problema 

 
    

O aluno define o(s) objetivo(s) do problema.      

Outros elementos significativos      

Categoria: Construir o Modelo Matemático     

Subcategorias Características     

Determina as variáveis e incógnitas.      

Nominar as variáveis, incógnitas com suas 
medidas. 

 
    

Constrói o modelo matemático a partir das 
variáveis e incógnitas e condições. 

 
    

Realiza análises das unidades de medidas do 
modelo matemático 

 
    

Outros elementos significativos      

Categoria: Solucionar o Modelo Matemático     

Subcategorias Características     

Encontra método(s) matemático(s) para 
soluciona o modelo matemático. 

 
    

Seleciona um programa informático que 
contenha os recursos necessários do(s) 
método(s) matemático(s) para solucionar o 
modelo matemático. 

 

    

Soluciona o modelo matemático.      

Outros elementos significativos      

Categoria: Interpretar a Solução     

Subcategorias Características     

Extrai os resultados significativos que 
tenham relação com o(s) objetivo(s) do 
problema. 
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Dar resposta ao(s) objetivo(s) do problema.      

Realiza um relatório baseado no(s) 
objetivo(s) do problema; analisa a partir de 
novos dados e condições que tenham 
relação direta ou não com o(s) objetivo(s) do 
problema, a possibilidade de reformular o 
problema, construir novamente o modelo 
matemático, solucionar o modelo 
matemático e interpretar a solução. 

 

    

Outros elementos significativos     
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APÊNDICE 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em pesquisas com Seres Humanos 

 

Instituição:_________________________________________________________________ 

Título:_____________________________________________________________________ 

Pesquisador:________________________________________________________________ 

 

 Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem o propósito de convidar o seu 

filho (a) a participar do projeto de pesquisa acima mencionado, mediante a sua orientação. 

Quaisquer registros feitos durante a pesquisa não serão divulgados, mas o relatório final, 

contendo citações anônimas, estará disponível quando estiver concluído o estudo, inclusive para 

apresentação em encontros científicos e publicação em revistas especializadas. 

A pesquisa será realizada no ________ano, turma______, turno_____________, em 

horário da disciplina de matemática, no conteúdo de _______________________, com duração 

de ______h/a. 

Eu,__________________________________________________________________, 

portador do RG nº______________________________, acredito ter sido suficientemente 

informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim descrevendo o estudo 

sobre ____________________________________________________________. Eu decidi 

junto com o professor/pesquisador_________________________________________sobre 

minha decisão de autorizar a participação do 

menor_____________________________________________.  Ficaram claros para mim quais 

são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos, as 

garantias de confidencialidade e os esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que sua 

participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em autorizar a sua participação 

neste estudo e poderei retirar meu consentimento, bem como o menor sob minha 

responsabilidade, seu assentimento, a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos. 

 

 

____________________________________________        Boa Vista-RR, _____/_____/_____ 

            (Assinatura do pai ou responsável) 

 

 

 

____________________________________________        Boa Vista-RR, _____/_____/_____ 

             (Assinatura do professor/pesquisador) 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

pai ou responsável para a participação do menor neste estudo. 

Participante:_____________________________________________RG:_________________  

 

Para esclarecer eventuais dúvidas ou denúncias ligue para______________________________ 

Nome do Orientador:__________________________________Tel.:_____________________ 

Pesquisador:_________________________________________Tel.:____________________ 


