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RESUMO

O presente trabalho dedicou-se a análise das implicações teóricas e pedagógicas no
ensino de sistemas de equações lineares, portanto, apresenta o resultado de um
estudo da aprendizagem dos estudantes da segunda série do ensino médio na
disciplina de matemática da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves obtida por
meio da prática de ensino, objetivada para avaliar a implicação do uso da metodologia
da Atividade de Situações Problema (ASP), a partir da constituição de um sistema de
quatro ações. Os conceitos teóricos e práticos aplicados ao conteúdo de sistema de
equações lineares, na disciplina de matemática no período de (2018.2), abordou a
direção do ensino, planejada na Base Orientadora da Ação, com a utilização da ASP
como recurso estratégico para assimilação dos conceitos. A primeira abordagem é a
teórica que apresenta a Atividade de Situações Problema e suas bases
fundamentadoras: as teorias da Atividade de Leóntiev e a de Formação das Etapas
das Ações Mentais de P. Ya. Galperin, autores seguidores da Teoria Soviética Sócio
Histórica. Com esta mesma perspectiva, os princípios da resolução de problemas
como metodologia de ensino, complementaram os pilares para a formação da ASP
em sistemas de equações lineares. Os aspectos metodológicos da pesquisa,
caracterizaram-se pelos tipos qualitativo e quantitativo, visando a complementação
explicativa entre os dois enfoques, a fim de argumentar o desempenho individual dos
estudantes de uma única turma, nas três fases da pesquisa. O propósito deste estudo,
consistiu em analisar detalhadamente, as evidências que contribuíram para a
aprendizagem dos estudantes, no desenvolvimento das ações essenciais, na
resolução dos problemas contextualizados pelo conteúdo de sistemas de equações
lineares. Os dados foram obtidos através das provas de lápis e papel. As análises,
foram realizadas com base nas características das ações, segundo os pressupostos
da Teoria de Galperin. As expectativas da explanação prática das aulas e a interação
dos estudantes, foram utilizadas como recurso constituinte da pesquisa. As
conclusões teóricas apresentaram características expressivas nos resultados na
concepção qualitativa, segundo os princípios da formação dos conceitos de sistemas
de equações lineares.
Palavras-chaves: Teoria de Formação por Etapas de Ações Mentais, Atividade de
Situações Problema, Aprendizagem.

ABSTRACT

The present work is dedicated to the analysis of the theoretical and pedagogical
implications in the teaching of linear equation systems, therefore, it presents the result
of a study of the learning of the students of the second grade of the high school in the
mathematics discipline of the Presidente Tancredo Neves State School obtained
through the teaching practice, aimed to evaluate the implication of the use of the
Problem Situation Activity (ASP) methodology, from the constitution of a four action
system. The theoretical and practical concepts applied to the content of system of
linear equations, in the mathematics discipline in the period of (2018.2), approached
the direction of teaching, planned in the Action Guiding Base, using ASP as a strategic
resource for the assimilation of concepts. . The first approach is the theoretical one
that presents the Problem Situation Activity and its founding basis: the theories of
Leóntiev Activity and the formation of the Stages of P. Ya's Mental Actions. Galperin,
authors followers of Soviet Theory Historical Socio. With this same perspective, the
principles of problem solving as a teaching methodology complemented the pillars for
the formation of ASP in systems of linear equations. The methodological aspects of
the research were characterized by the qualitative and quantitative types, aiming at the
explanatory complementation between the two approaches, in order to argue the
individual performance of the students of a single class, in the three phases of the
research. The purpose of this study was to analyze in detail the evidence that
contributed to students' learning, the development of essential actions, and the
resolution of problems contextualized by the content of linear equation systems. Data
were obtained through pencil and paper tests. The analyzes were performed based on
the characteristics of the actions, according to the assumptions of Galperin's theory.
The expectations of the practical explanation of the classes and the interaction of the
students were used as a constituent resource of the research. The theoretical
conclusions presented expressive characteristics in the results in the qualitative
conception, according to the principles of the formation of the concepts of systems of
linear equations.

Keywords: Mental Action Step Formation Theory, Problem Situation Activity,
Learning.
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INTRODUÇÃO

A utilização de livros didáticos foi o ponto de partida para o ensino através de
situações problema. A participação no grupo de estudo do mestrado em ensino de
ciências da Universidade Estadual de Roraima (UERR), a convite do professor Dr.
Héctor Mendoza, e a oportunidade de cursar como aluno a disciplina de teorias da
aprendizagem no ensino de ciências com o professor Dr. Oscar Tintorer contribuíram
para opção de estudar e desenvolver esta pesquisa.
Partindo do princípio de que, para ensinar, é preciso saber como o estudante
aprende torna-se importante definir uma teoria de aprendizagem que explique como
se dá a relação entre os sujeitos (professor e estudante) e o objeto (conteúdo a ser
aprendido). Opta-se pela Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais e dos
Conceitos de Galperin, pela Teoria de Direção da Atividade de Estudo de Talízina e
pelo Ensino Problematizador de Majmutov, todas têm origem na Teoria HistóricoCultural de Vigotski, e Leóntiev formadores da psicologia soviética.
A prática pedagógica tradicional do ensino de matemática consiste em aplicar
técnicas e fórmulas muitas vezes sem nenhuma relação com situações do dia a dia.
Este é um dos motivos pelos quais a maioria dos estudantes tem dificuldades em
resolver problemas e internalizar conceitos matemáticos. O novo contexto da
educação matemática propõe o processo inverso iniciando e desenvolvendo conteúdo
a partir de situações-problema, através de ações ordenadas.
Para isso reafirmar-se a base teórica em Vigotski seus seguidores que
fundamenta a pesquisa. Atividade de Situações Problema (ASP) consiste em uma
estratégia de resolução de problemas, desenvolvida por Mendoza e Tintorer que a
partir de Polya converteram a Resolução de Problema em uma atividade de estudo.
A pesquisa está dividida em três capítulos, sendo o primeiro da Fundamentação
Teórica subdividido em três tópicos nos quais se apresenta o relato da evolução da
Teoria Histórico-Cultural que constitui a base dos estudos aqui desenvolvidos. No
primeiro tópico temos os fundamentos filosóficos. No segundo tópico se apresenta os
fundamentos psicológicos, com os estudos de Vigotski sobre a Zona de
Desenvolvimento Proximal e a definição da atividade de estudo segundo Leóntiev.
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Destacamos a Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos
de Galperin e a Teoria Geral de Direção da Atividade de Estudo de Talízina.
Finalizamos o primeiro capítulo com o terceiro tópico dos fundamentos didáticos sobre
o Ensino Problematizador de Majmutov e a Atividade de Situações Problema –ASP
no conteúdo de sistemas de equações lineares.
O segundo capítulo traz os procedimentos metodológicos começando com a
contextualização e caracterização da pesquisa como mista com enfoque qualitativo.
Seguida da apresentação das variáveis e categorias, sendo que para análise
qualitativa o sistema de ações se converte em categorias utilizando as operações
como indicadores. Nos resultados quantitativos as ações se transformam em
variáveis.
Dando continuidade aos procedimentos metodológicos apresentam-se os
instrumentos utilizados para coleta de dados: três provas de lápis e papel
(diagnósticas, formativas, final), as observações e registros pessoais. Seguindo com
a sequência da pesquisa inspirada no modelo espiral-cíclico de pesquisa-ação de
Sampieri (2012).

Problema da pesquisa

A utilização da Atividade de Situações Problema como metodologia de ensino
fundamentada nas teorias de formação por etapas das ações mentais de Galperin, a
direção da atividade de estudo de Talízina e o ensino problematizador de Majmutov
contribuirá para uma aprendizagem desenvolvimental nos estudantes de 2° ano de
Ensino Médio na Escola Estadual Tancredo Neves?

Hipótese
A utilização da Atividade de Situações Problema como metodologia de ensino
fundamentada nas teorias de formação por etapas das ações mentais de Galperin, a
direção da atividade de estudo de Talízina e o ensino problematizador de Majmutov
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contribuirá para uma aprendizagem desenvolvimental nos estudantes de 2° ano de
Ensino Médio na Escola Estadual Tancredo Neves

Objetivo geral
Analisar a aprendizagem da Atividade de Situações Problema em Sistema de
equações lineares, fundamentada nas teorias de formação por etapas das ações
mentais de Galperin, a direção da atividade de estudo de Talízina e o ensino
problematizador de Majmutov nos estudantes da 2° série do Ensino Médio na Escola
Estadual Tancredo Neves.

Objetivos específicos
•

Diagnosticar o nível de partida da Atividade de Situações Problema em sistema
de equações lineares;

•

Analisar a contribuição da Base Orientação da Ação da Atividade de Situações
Problema em sistemas de equações lineares;

•

Determinar em que etapa mental os estudantes chegaram após a utilização da
sequência didática;

•

Verificar a contribuição da sequência didática proposta em função da
aprendizagem como produto educacional

1. PRESSUPOSTO TEÓRICO
‘

Neste capitulo será abordado as teorias que são o suporte desta pesquisa. As

principais delas é a Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais de Galperin,
que se originou da Teoria Histórico-Cultural defendida por Vigotsky, seguida da Teoria
da Direção da Atividade de Estudo de Talízina e o Ensino Problematizador de
Majmutov.
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1.1. As dificuldades de assimilação do conhecimento no processo de ensino

Ao longo da história da educação o processo ensino-aprendizagem tem sido um
tema frequente em estudos e pesquisas. Ao se fazer uma análise histórica, as
concepções da educação e ensino-aprendizagem tem sido o norte para as práticas
pedagógicas, objetivando a formação de sujeitos que atendam as demandas de uma
sociedade cada vez carente por mão de obra qualificada. Ainda hoje, existe o
pensamento de uma educação escolar que proporcione a formação de cidadãos
críticos, capazes de refletir sobre a própria realidade e contribuir para o
desenvolvimento da sociedade.
Podemos notar que os conhecimentos prévios vêm das relações que o sujeito
estabelece ao longo da vida, de acordo com o seu meio social e cultural. Esses
conhecimentos são constituídos por influência em seu meio social. Nessa visão,
Bachelard (1996) destaca o que seria de “obstáculo epistemológico”, que são como
impedimentos que atrasam o ser consciente de chegar ao real conhecimento.
Ao retomar um passado cheio de erros, encontra-se a verdade num autêntico
arrependimento intelectual. No fundo, o ato de conhecer dá-se contra um
conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos,
superando o que, no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização.
(BACHELARD, 1996, p. 17)

Fazendo um comparativo com o que chamamos de senso comum, em que o
sujeito pode considerar que existe uma verdade pronta e acabada. Esse pensamento
pode se tornar um obstáculo para a evolução da aprendizagem do sujeito. Segundo
Majmutov (1983), é evidente que houve períodos em que muitos dos conhecimentos
que o homem possui foi considerado por muitos anos como sendo verdades absolutas
no qual tem sido importante conhecer as diferenças entre o conhecimento empírico e
o teórico.
“o empírico e teórico se refere aos níveis do processo cognoscitivo. O
empírico está relacionado com a prática através da observação, a descrição,
mediação e o experimento que serve de base para manifestar regularidades.
O teórico está vinculado com abstração com a busca de princípios e leis”.
(MAJMUTOV, 1983, p. 43)
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O homem buscou por descobertas e rupturas do seu saber que ocorreram no
processo de construção do conhecimento que são exatamente o resultado da
curiosidade do ser humano, onde ao se desenvolver uma pergunta ocorre o
desenvolvimento de conhecimentos adquiridos pelo sujeito. Bachelard (1996, p. 18)
cita que o conhecimento só existe quando há pergunta: “Para o espírito científico, todo
conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver
conhecimento científico”
Dentro desta visão ao chegar à escola o estudante busca suprir suas
curiosidades e necessidades, pois traz consigo uma bagagem de conhecimentos os
quais precisam ser estruturados e problematizados durante o processo ensinoaprendizagem. Vemos que o objetivo é que eles sejam transformados, para que o
estudante incorpore de forma consciente os conhecimentos sistematizados, que o
ajudarão a compreensão dos fenômenos naturais e sociais.
Neste contexto é comum em discussões entre os professores sobre a falta de
interesse dos alunos, no qual é uma das causas que impedem os mesmos a
assimilação do conhecimento, não considerando que a dificuldade possa estar
relacionada à forma como esse conhecimento é abordado em sala de aula. Morin
(2006), destaca que a falta de motivação pode estar associada às suas vivencias em
sala de aula. Assim, poder identificar esses conhecimentos prévios dos alunos os
professores poderão construir estratégias de ensino que vai ajudar no processo
ensino-aprendizagem.

1.2. Fundamentos Psicológicos
1.2.1. O processo Mental e a Resolução de Problemas

A capacidade do homem de aprender é resultado da necessidade de situações
que o motivaram a resolver problemas em ambientes bastante imprevisíveis. Ao se
tomar uma decisão é proporcionado um conjunto de estratégias de aprendizagem
possibilitando a execução de planos de ação para solucionar um problema.
Segundo (MENDOZA e DELGADO, 2018, p. 6) “o caráter objetivo do
conhecimento se produz da percepção viva, ao pensamento generalizado, e deste

15
assim a prática”. Neste ponto de vista, o conhecimento, começa com as sensações e
as percepções, cuja a base se forma as representações e os conceitos.
Para Mendoza & Delgado (2018), a relação da experiência sensorial com a
essência revelada nos conceitos constitui uma importante condição da unidade do
sensorial e o racional. Esta unidade se relaciona com o pensamento, cujo nível, igual
ao nível do conhecimento racional, se determina pelo grau de generalização dos
conceitos. Portanto, o processo do conhecimento é o reflexo dos objetos e fenômenos
da realidade na consciência humana incluindo a atividade transformadora e criadora
do homem.
A aprendizagem escolar, segundo Morin (2006), foi um fator criado dentro de
uma necessidade da sociedade, constituindo um conjunto de estratégias a serem
adquiridas que o ser social deve aprender para poder viver e sobreviver em
determinada época, de acordo com padrões e regras vigentes na sociedade. Ao
observar os dias atuais que vivemos, autonomia e criatividade continuam sendo
elementos essenciais para o desenvolvimento humano.
Segundo Majmutov (1983), e conforme Mendoza e Delgado (2018), o
conhecimento é um processo eterno de avanço, de surgimento de contradições e de
soluções, condicionado pelo fato de que o mundo não satisfaça o homem e este
decide modificá-lo com seus atos. A correta estruturação do conteúdo e os métodos
de ensino dependem da correta solução de um dos problemas mais complexos da
didática, a correlação entre o conhecimento e a atividade.
Neste contexto, para Rigon (2010), a metodologia convencional de ensino
trabalhada na educação atual não supre a necessidade do aluno de lidar com as
mudanças na sociedade, o que retarda seu potencial para utilizar sua capacidade
mental e motivacional para aprender algo novo. A resolução de problemas na escola
contribui para potencializar o desenvolvimento do conhecimento do aluno.
“o pensar começa normalmente com o problema ou com uma questão, com
um assombro ou com uma confusão, com uma contradição, toda situação
problema conduz a que se inicie o processo mental e está orientada a solução
de qualquer problema” (RUBINSTEIN, 1967, p. 386).

16
A resolução de problemas se baseia em apresentar situações que exijam dos alunos a
necessidade de buscar suas próprias respostas, seu próprio conhecimento. Para Cavalcanti
(2007), isso contribui para o desenvolvimento do raciocínio além de motiva-los para o estudo
das disciplinas que utilizam esta estratégia de ensino. O processo ensino e aprendizagem ocorre
com o uso de desafios e problemas que envolvam os alunos e que possam ser explorados
buscando outras formas de resolução e não apenas resolvidos.
“as teorias de ensino são caracterizadas pela a relação entre o conhecimento
e a atividade, quando a primeira é considerada como reitora manifestando-se
que: a) o professor transmite o conhecimento aos estudantes, sem utilizar os
procedimentos das atividades, b) a transmissão dos conhecimentos inclui
métodos de aplicação das atividades” (MENDOZA e DELGADO, 2018, p. 9).

Segundo Majmutov (1983), o construir um procedimento didático central
estabelecendo que: a procura de um procedimento desconhecido da atividade e seu
aperfeiçoamento, determinada pela formulação do problema psicologicamente difícil,
constitui a materialização prática de uma solução do problema, um ato de criatividade.
“esta interpretação da criatividade dá o fundamento para acelerar a atividade
cognitiva dos estudantes mediante a formulação de tarefas cognoscitivas e
práticas que coloquem o estudante frente às contradições do próprio
conhecimento, ou seja, formulação do problema”. (MENDOZA e DELGADO,
2018, p. 9).

Para Rigon (2010), ao pensarmos na definição de problema percebemos que está
relacionado com a exigência cognitiva e é necessário que o indivíduo elabore estratégias e
procedimentos a partir de seus conhecimentos e de sua experiência vividas. Ainda assim, uma
situação que se apresenta como um problema para um indivíduo pode ser apenas um exercício
para outro, pois, este segundo pode ter um método direto para a solução da questão enquanto o
primeiro não o tem.

1.2.2. A Zona de Desenvolvimento Proximal segundo Vygotsky
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Entre inúmeras outras teorias a teoria histórico-cultural de Vygotsky foi uma que
se preocupou a estudar, compreender e explicar toda a complexidade que é o
desenvolvimento humano. Ao entender que o homem é um ser racional e que tem
sede a todo momento em compreender os elementos que formam sua realidade
objetiva, atribuindo sentidos e significados elaborados na vida em sociedade.
Vygotsky (1991), destaca que desde o momento em que o sujeito nasce,
passa-se a fazer parte de um mundo que foi moldado pela história, pela cultura
construído e organizado pelas gerações que o antecederam e que vão moldar esse
ser em vários aspectos de sua vida.
“o processo do desenvolvimento histórico da humanidade, ocorreram
mudança e desenvolvimento não só nas relações externas entre pessoas e
no relacionamento do homem com a natureza; o próprio homem, sua
natureza mesma, mudou e se desenvolveu”. (VYGOTSKY, 1991, p. 97)

Quando o sujeito se apropria dos elementos culturais que foram construídos
pela humanidade, e começa a interagir, o sujeito utiliza um conjunto ideias e conceitos
que lhe ajudam a ampliar e a refinar sua relação e seu entendimento sobre o mundo
em que está inserido.
Segundo Vygotsky (1991), a zona de desenvolvimento proximal é a distância
entre o nível de desenvolvimento real, constituído por um conjunto de ideias já
consolidadas pelo sujeito, que lhe permitem realizar tarefas com autonomia, e o nível
de desenvolvimento potencial, caracterizado pelos conhecimentos que, estariam em
estágio de desenvolvimento com ideias não amadurecidas
O conceito de zona de desenvolvimento proximal foi desenvolvida por Vygotsky
com o intuito de discutir e explicar essa relação existente entre desenvolvimento e a
aprendizagem.
Para Vygotsky (1991), os momentos de aprendizagem vivenciadas pelo sujeito
e orientadas por sujeitos mais experientes proporcionam mudanças qualitativas e
propiciam o processo de desenvolvimento do indivíduo, é claro que a concepção de
Vygotsky sobre essa relação do desenvolvimento e a aprendizagem instiga a reflexão
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sobre o papel e o propósito das aprendizagens escolares no processo de
desenvolvimento dos alunos.
Para Talízina (1988, p. 250), “há necessidade de analisar, de forma minuciosa
e direta, a teoria histórico-cultural de Vygotsky expressando que não são apenas”. Os
conceitos, significados, signos ou instrumentos; mas o conjunto de ações reais do
sujeito que une o seu corpo com a realidade que o cerca, que determina o
desenvolvimento da sua capacidade de raciocínio como um conjunto, como algumas
funções mentais.
Segundo Mendoza & Delgado (2018), A teoria iniciada com os trabalhos de
Vygotsky está fundamentada na filosofia do materialismo e tem sua base
epistemológica nos trabalhos de Lenin (1975), no materialismo e no empiriocriticismo
os quais se constitui entre outras, as ações mentais do homem, são efeitos do mundo
exterior que o cerca, mas que existe uma relativa independência da consciência
humana com ele na medida que o ser começa a se desenvolver psicologicamente.

1.2.3. Leóntiev e o conceito de atividade
Segundo Leontiev (2004), destaca que o aluno se relaciona com o mundo
através de atividade que estão constituídas por ações com suas respectivas
operações para alcançar uma meta que se deseja atingir. Essas ações segundo
Mendoza e Delgado (2018), constituem o fator principal no ensino, neste ponto o
objetivo e a motivação devem estar relacionados para se constituir uma atividade de
estudo.
Neste contexto, o conceito de atividade segundo Mendoza e Delgado (2018), aparece
como uma base fundamental para o entendimento sobre a formação do psiquismo. A atividade
segundo Leontiev (2004), é um fator prático que liga o sujeito ao mundo que o cerca, como um
processo de conexão entre os pontos a saber: sujeito e objeto. Deve-se levar em consideração
que ao analisar sua obra nos permite notar que para fins didáticos, destaca-se os estágios da
vida escolar do estudante.
Segundo Mendoza e Delgado (2018), esses estágios no desenvolvimento do estudante,
no entanto não possuem um conteúdo e uma sequência temporal como dados, uma vez que para
Leóntiev (2004), as condições históricas exercem influência tanto sobre o conteúdo concreto
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de um estágio individual do desenvolvimento como sobre o curso total do processo de
desenvolvimento psíquico como um todo.
Para Leóntiev (2004), todo o processo de assimilação e apropriação do contexto
histórico cultural da humanidade significa o processo de reprodução no indivíduo das
propriedades e aptidões historicamente formadas e que constituem o ser humano.
Neste trabalho entende se como atividade o conceito elaborado por Leóntiev
(2004), e utilizado por Galperin, constituída por um sistema de ações que visam ajudar
o estudante em seu processo de aprendizagem, no qual cada ação é composta por
um sistema de operações que o estudante deve dominar para alcançar um objetivo.
Contudo as ações possuem característica primarias que segundo Talízina
(1988), são de grande importância no processo de ensino aprendizagem na qual
segue as descrições de cada uma dela: A Forma é a ação principal, determina como
o sujeito se apropria da ação na transformação da atividade externa á interna; A
Forma Material ou materializada (modelos 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;
Forma verbal externa se conhece como linguagem externa e se manifesta de
maneira oral ou escrita; Por último a Forma Interna é o produto da evolução da
atividade á pratica mental; segundo Talízina (1988), O caráter generalizado da ação
é caracterizado pela separação das propriedades essenciais e não essenciais; O
caráter explanado é a capacidade dos alunos 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 ações independente.
1.2.4. A formação por etapas das ações mentais de Galperin
A atividade de estudo segundo Galperin (1967), está constituída por um
sistema de ações direcionado ao objeto de ensino que antes de ser algo interno
(mental) pelo estudante deve passar por etapas qualitativas, partindo de seu estado
externo (material ou materializado). Para Mendoza e Delgado (2018), as caraterísticas
iniciais das ações se caracterizam em qual etapa se encontra o estudante dentro da
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ação de assimilação, por tanto, deve se controlar esses fatores das ações que são:
forma (principal), generalizada, explanada e assimilada.
De acordo com Galperin (1967), a formação das ações mentais não pode ser
realizada apenas com a associação de outros conceitos já formados no processo
mental do estudante, nem conduzir diretamente para o nível internalizado que
caracteriza sua forma final, sem que o estudante tenha passado pela ação, pois corre
a possibilidade de destacar apenas uma dimensão focada apenas na teoria,
totalmente sem conexão com a pratica.

Para Galperin (1967, p. 27):
“a atividade antes de ser mental deve passar por cinco etapas qualitativas,
que são: primeira etapa, formação da base orientadora da ação; segunda
etapa, formação da ação em forma material ou materializada; terceira etapa,
formação da ação verbal externa; quarta etapa, formação da linguagem
interna para si e a quinta etapa, formação da linguagem interna”(GALPERIN
1967, p.27).

Isto é conhecido como a teoria de formação por etapas das ações mentais de
Galperin. Incentiva-se a utilização do ensino concentrado na resolução de problema
como um fator motivador para os alunos.
Com as ações, o estudante aplica e verifica os modelos referenciais que são
base para a tomada de decisão, Segundo Rezende e Valdes (2006), direcionam a
execução e sustentam a avaliação ao fornecer ao aluno uma base orientadora da ação
podemos perceber o aumento no nível de eficiência da ação na solução da situaçãoproblema. Deve se deixar claro que isso é apenas o ponto de partida para uma
sequência de outros níveis da aprendizagem, que envolvem a distinção das ações e,
principalmente, a internalização das ações na formação de novos conceitos mentais.
Segundo Galperin (1967), em cada nível da aprendizagem há um conjunto de
propriedades correspondentes, que devem ser desenvolvidas para que o estudante
tenha condições de dar continuidade ao processo de aprendizagem, iniciando as
fases posteriores, como também garantindo a possibilidade de deslocar facilmente de
um estágio para o outro.
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Para Galperin (1967), deve-se definir um tipo de situação-problema que se
articule diretamente com o processo de ensino aprendizagem, toda esta construção
deve estar pautado, na análise das características do conhecimento em si mesmo e,
na análise dos aspectos objetivos das próprias situações-problema.
Talízina (1988) destaca que a etapa base é a motivacional, além de outras cinco
que existem entre a forma material e a interna. Muitos professores sabem que se não
há motivação por parte do estudante torna se difícil alcançar o sucesso na
aprendizagem. Sugere se utilizar como ponto de inicial as situações problema sendo
preferencialmente relacionado ao contexto sociocultural dos estudantes.
Segundo Galperin (1967), é preciso preservar certos aspectos objetivos
presentes na realidade quando se deseja desenvolver ações mentais, tendo em vista
que é difícil, desenvolver a formação de conceitos se o estudante não teve a
oportunidade de vivenciar situações nas quais tenha que aplicar esses conceitos na
prática, aprendendo sobre as suas características essenciais como uma ferramenta
para solucionar certos tipos de problemas.
A primeira etapa de assimilação é elaboração da base orientadora da ação
(BOA), A partir daí o professor que segundo Talízina (1988), deve planejar as suas
ações com base nos conhecimentos prévios dos estudantes e conforme Mendoza e
Delgado (2018), dos objetivos a serem alcançados com o ensino para posteriormente
orientar os mesmos.
A BOA diferencia se por três caraterísticas do conjunto de ações, a caraterística
inicial pode ser geral ou concreta, o estudante domina as ações gerais com relação
aos objetivos construídos pelo professor com base nos conhecimentos prévios dos
estudantes para solucionar uma quantidade maior de tarefas. Segundo Talízina
(1988), a segunda característica está relacionada com o resultado da atividade que
depende da totalidade das ações orientadas que deve ser suficiente (completa) para
alcançar o objetivo e nunca insuficiente (incompleta).
A terceira característica é a forma de conquista do sistema das ações pelo
estudante conforme Talízina (1988), vai conseguindo alcançar os objetivos de cada
ação, a partir das orientações do professor o estudante vai construindo o sistema de
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ações para solucionar às tarefas que serão desenvolvidas de forma independente.
Quando o professor mostra o sistema de ações elaborado, sem que o estudante se
esforce para solucionar as tarefas, se diz que a forma de conquista é preparada.
Tendo em vista que os modelos de ensino utilizado pela escola são de certa
forma defasados, Galperin (1967) destaca deve se construir um modelo capaz de
assegurar ao estudante acesso a todas as orientações necessárias para organizar as
ações que o aprendiz media sua aprendizagem.
Talízina (1988, p. 56), mostra que a BOA com mais efetividade é “a orientada
de maneira geral, completa e obtida de forma independe pelos estudantes, mas é
possível recorrer a outra BOA desde que seja completa dependendo das situações de
ensino” (ver quadro 1). O professor apresenta aos estudantes o objeto de estudo
(conteúdos matemático) e exibe a parte orientadora, executora e de controle das
ações. O professor orienta as ações e o estudante tenta compreender os fatores
importantes que permitam realizar as ações da atividade.

Quadro 1 Caracterização da Base orientadora da ação(BOA)
Nº

Generalidade

Plenitude

1
Específica
Incompleta
2
Específica
Completa
3
Generalizada
Completa
4
Generalizada
Completa
5
Generalizada
Incompleta
6
Generalizada
Incompleta
7
Específica
Completa
8
Específica
Incompleta
Fonte: Talízina, 1988, p. 89; Adaptação do Pesquisador.

Obtenção
Independente
Preparada
Independente
Preparada
Preparada
Independente
Independente
Preparada

A segunda etapa é a formação da ação em forma material ou materializada, o
estudante deve efetuar as ações compassadamente. Segundo Talízina (1988),
professor desempenha um papel ativo, além verificar a execução da cada uma das
ações com suas respetivas operações é necessário também realizar as correções que
forem necessárias.
A terceira etapa é formação da ação em verbal externa, a linguagem tem papel
fundamental, Talízina (1988), o estudante deve saber explicar as ações de forma
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consciente. O professor, nesta etapa passa a desempenhar uma ação reguladora no
controle das ações sendo de grande importância a correção quando cometem erros.
Ao fim da etapa deve aumentar a independência dos estudantes.
Surge então a necessidade de aumentar a complexidades dos exercícios,
devem ser distintos, sendo aplicados a diversas situações. A generalização segue
outro caminho, Talízina (1988), destaca que o conjunto de ações deve ser explicado
pelos estudantes, alcançando certo grau de assimilação antes de se trabalhar novas
tarefas não executadas nas etapas anteriores.
A quarta etapa é a formação da ação da linguagem externo para si, ela transita
antes da formação da linguagem interna. Caracteriza-se pela realização das ações
pelo estudante no interior de sua consciência. Talízina (1988), as ações a reduzem se
rapidamente e automatiza-se dando passo a fixação dos conteúdos. O controle
dessas ações passa do externo para o interno. A última etapa é a formação da
linguagem interna, a atividade adquire a forma mental, ou seja, as ações agora
passam a ser mental, generalizada, compactada, independente e automatizada.
O conjunto de ações de ensino aprendizagem deve estar sob a orientação do
professor seguindo os embasamentos da teoria geral de direção, sendo constituída
por: “o objetivo de ensino, o nível de partida da atividade mental dos alunos, o
processo de assimilação, a retroalimentação e a correção” (TALÍZINA, 1988, p. 262).
Se o objetivo de ensino é construir uma nova atividade deve - se planejar todas as
etapas de formação das ações mentais, o que não vem ao caso quando o objetivo é
elevar o nível de uma atividade já construída.
Para Talízina (1988), um fator muito importante no processo de ensino
aprendizagem é o nível de partida dos alunos em relação às atividades cognitivas que
se deseja construir e está formada pelo sistema de conceitos, os métodos e a etapa
mental da atividade. Pode se tornar inviável planejar e dirigir o processo com sucesso
sem ter em conta este fator.
Para Galperin (1967) a base orientadora da ação deve estabelecer a relação
entre o material, constituída pelos elementos de execução, e a parte mental da ação,
que formado pelos objetos de orientação e de execução, indicam o estudante a uma
percepção precisa da situação- problema e para a realização de uma ação consciente.
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Ao construir uma base orientadora da ação ela precisa ser colocada em prática.
Talízina (1988, p. 135), ao estudante que estuda a disciplina de matemática o
professor esperar que se forme o pensamento matemático para começar a ensinar
matemática é uma atitude que torna todo o processo de ensino inútil, pois só o ensino
de matemática conduz ao desenvolvimento do pensamento matemático.
A determinação do sistema de ações deve estar relacionada com a base
orientadora da ação, e esta deve garantir a iniciação correta da ação para que os
estudantes consigam realiza-la o que segundo Talízina (1988), de maneira
independente alcançando todos os objetivos construídos pelo professor, assim como
a seleção consciente de pelo menos um método de solução. Para ser eficiente ela
necessariamente precisa ser completa, e geral sendo obtida de forma independente
pelos alunos.
Para Moreira (2011), tem sido algo comum os professores ao orientar as ações
acabam direcionando a solução aos casos particulares e os alunos assimilam as
ações preparadas pelo professor, sendo algo de pouco efetividade no processo de
aprendizagem de novas situações. Isto é uma situação que pode ser agravada em
certas ocasiões quando as orientações são incompletas.
Após a construção da base orientadora da ação deve-se expor para os alunos
o conjunto de atividades do processo de assimilação que está formado pelo objetivo
de ensino, a atividade, o conteúdo da base orientadora e a ordem de sua realização.
Isso permitirá iniciar de forma efetiva o processo de ensino aprendizagem. “as
ferramentas para o controle devem garantir avaliar o nível obtido na atividade
construída relacionada ao objetivo de ensino, conforme o conteúdo e as etapas de
formação das ações mentais dos alunos” (GALPERIN, 1967, p. 264).
O uso da base orientadora da ação direciona o estudante a testar a sua
aplicação em diversas situações, contribuindo para a assimilação dos conceitos
mentais a ela associados. Para Neto (2015), quando o professor constrói uma base
orientadora da ação deve se ter em mente que o objetivo é aprender a aplicar o
esquema de referências conceituais presente na base orientadora da ação para
direcionar a ação na solução de uma determinada situação-problema.
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Segundo o aprendizado é resultante da ação empreendida com apoio do
esquema de orientação conceitual e não da assimilação do conceito mental
propriamente dito, exclusivamente num plano cognitivo e teórico. Segundo Mendoza
e Delgado (2018), utilizando a teoria da atividade é possível organizar o processo de
ensino aprendizagem, cujo objetivo é aumentar a eficácia do processo de instrução
educacional, utilizando os recursos mais modernos de técnicas disponíveis para a
ciência.
Segundo Dante (2011), Nos PCN de Matemática não se destaca a utilização
de teorias de aprendizagem para a organização do processo de ensino aprendizagem.
Contudo, os professores devem considerar como um fator essencial à interação dos
processos mentais e a resolução de problemas.
O fator inicial do processo mental é por regra a situação problema. O indivíduo
começa a raciocinar quando sente necessidade de entender algo. O pensamento se
dá inicialmente com um problema ou questão. Toda situação problema leva à iniciar
um processo mental e este sempre está orientado para a solução de qualquer
problema. “Compreender bem a tarefa ou problema não significa que se resolva, mas
pelo menos é meio para sua solução” (Rubinstein, 1967, p. 32).

1.3. Fundamentos didáticos
1.3.1. O problema docente

A análise das vias fundamentais com que o homem conhece a realidade, o
reflexo e a solução de contradições, proporciona o fundamento para obter conclusão
que a atividade cognoscitiva independente do homem, o que segundo Mendoza e
Delgado (2018), está relacionada com a obtenção de conhecimento novos e revelação
da essência de conceito novo para ele, é possível somente mediante a solução de
problemas. “à análise das regularidades fundamentais da psicologia do pensamento
se conclui que o fundamento da atividade mental do homem o constitui a situação
problema”. (MAJMUTOV 1983, p. 74).
Segundo Majmutov (1983) o problema docente é um fenômeno subjetivo e
existe na consciência do estudante em forma ideal, no pensamento, da mesma

26
maneira que qualquer julgamento, enquanto não seja perfeito logicamente e se
expresse na linguagem ou nas letras do escrito, o que segundo Mendoza e Delgado
(2018), esta formulação linguística de um problema é o que se denomina tarefa.
A tarefa é um fenômeno objetivo, para o estudante deve existir desde o início
em forma material (signos), e se transforma em fenômeno subjetivo somente despois
que se percebe e se toma consciência dela. Para Majmutov (1983), uma diferença
entre a tarefa e o problema consiste em que cada uma tem sua estrutura especifica.
Enquanto que as condições da tarefa segundo Mendoza e Delgado (2018),
aparecem sem falta de elementos como os dados e exigência (achar o desconhecido),
os elementos fundamentais de um problema docente são o conhecido e desconhecido
(achar o nexo, as relações entre conhecido e desconhecido). O conhecido no
problema, inclui não somente os dados das tarefas, senão também um círculo mais
amplo de conhecimentos assimilados anteriormente e a experiência pessoal do
estudante, sobre cuja base se pode determinar o caráter do desconhecido.
A tarefa como categoria didática, se diferencia do problema como categoria
psicológico – didática e lógica, pelo fato que ela (a tarefa) é a expressão externa do
problema. Para Majmutov (1983), o problema docente, como conceito independente,
reflete uma esfera específica da realidade, uma etapa plenamente determinada do
processo aprendizagem do estudante. Precisamente por esta razão, segundo
Mendoza e Delgado (2018), o problema docente é uma importante categoria
psicológica – didática, cuja utilização na investigação do processo de ensino pode
contribuir para a revelação de regularidades novas ou a precisão das que já se
conhecem.
A contradição objetiva de uma tarefa, entre os dados e as condições, pode
converter-se na concepção de Majmutov (1983), em uma força motriz do pensamento
somente em caso de que se transforme na consciência do estudante, na contradição
entre o conhecido e desconhecido. Por conhecido se tem em consideração os dados
da tarefa, os conhecimentos anteriores e a experiência pessoal do estudante; por
desconhecido, não só aquilo que não se dá nas condições e nos objetivos, senão na
incógnita, e no procedimento para alcançar o objetivo, ou seja, o método de resolver
o problema. “isto significa que a tarefa, despois de receber na consciência do
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estudante um conteúdo novo, se transforma em um fenômeno totalmente novo, o
problema docente” (MENDOZA e DELGADO, 2018, p. 13).
O problema docente é reflexo da contradição lógico psicológico do processo de
assimilação, o que para Segundo Majmutov (1983), determina no sentido de busca
mental, desperta o interesse pela investigação (explicação) da essência do
desconhecido, e conduz a assimilação de um novo conceito ou de um método novo
da ação. “o problema docente como categoria psicológico – didática porta em si um
conhecimento” e o procedimento novo para “assimilar dito conhecimento, e determina
a estrutura do processo cognoscitivos (mental)” (MENDOZA e DELGADO 2018, p.
19).
Os problemas docentes podem manifestar-se segundo Mendoza e Delgado
(2018), como uma categoria didática e psicológica e como categoria didática podem
aparecer como problemas de uma disciplina, interdisciplinar, de uma aula, fora da
aula, de ajuda, teóricos, práticos, sociológicos – práticos, científicos, para um grupo,
por grupo e individual o que para Majmutov (1983) o problema docente como categoria
psicológica revela-se a partir da relação do sujeito com o objeto e da contradição do
conhecido e desconhecido.
Consideramos que toda a variedade de contradição contida no pratica docente
pode expressasse de alguns tipos de situações problemas docentes, como concepção
mais generalizada da psicologia pedagógica. Segundo Majmutov (1983), existem
quatro tipos de problemas docentes.
•

Primeiro tipo as situações problemas surgem com maior frequência quando
os alunos têm a necessidade de ampliar os conhecimentos assimilados
anteriormente em novas condições praticas. Por conseguinte, os professores
organizam estas condições em sala para que os alunos consigam ampliar seus
conhecimentos na pratica de ensino.

•

Segundo tipo a situação problema surge com mais facilidade se existir uma
contradição entre a via teoricamente possível para solucionar a tarefa e a
impossibilidade pratica do procedimento selecionado.

•

Terceiro tipo a situação problema surge quando existe uma contradição entre
o resultado praticado alcançado na realização de uma tarefa docente e a falta
de conhecimento dos alunos para dar uma fundamentação teórica.
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•

Quarto tipo deve se considerar o mau aprendizado dos alunos. As situações
problemas surgem quando os alunos não conhecem os procedimentos para
resolver a tarefa e não podem responder a pergunta problema e em explicar e
um novo contexto da situação problema com o seu dia a dia, ou seja os alunos
tomam consciência de que os conhecimentos anteriores adquiridos são
insuficientes para explicar em um novo contexto.

A psicologia tem estabelecido que os diferentes tipos de situações problemas
criassem distintas condições internas do pensamento. Segundo Majmutov (1983), o
conhecimento dos tipos fundamentais de situações problema faz com que o
professore tenha mais facilidade nos procedimentos e nas formas de sua criação e
aplicação como mecanismo psicológico – didático para dirigir a atividade cognitiva dos
alunos.
De acordo com o nível de dificuldade os problemas docentes podem dividir-se
em algorítmicos e heurísticos. Segundo Mendoza e Delgado (2018), no problema
algorítmico a situação de uma tarefa requer a aplicação de um algoritmo já preparado,
indicando exatamente a realização de determinadas operações. Um tipo mais
complexo de problema algorítmico é nos casos quando se cambia a situação e
condiciona modificar o algoritmo.
Para Majmutov (1983), o problema heurístico surge na situação que, pelo
conteúdo dos dados e o objetivo, não indica o algoritmo de solução, ou seja, há que
achar o procedimento de solução, exigindo a conjetura, intuição e suposições, cuja
demonstração pode realizar-se analiticamente. Geralmente o processo de solução do
problema docente é uma combinação do método analítico - lógico e heurístico, no qual
um problema docente que começa analítico – lógico pode-se transformar em
heurístico.
Para Mendoza e Delgado (2018), o problema docente se utiliza no ensino
problematizador em estreita relação com a situação problema, são que constituem o
momento inicial do pensamento, que provoca a necessidade cognoscitiva do
estudante e cria condições internas para a assimilação em forma ativa dos novos
conhecimentos e procedimentos da atividade.
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Na Concepção de Mendoza e Delgado (2018), a partir da prática pedagógica o
surgimento das situações problemas pode distinguir-se”, isso quando o estudante: a)
tropeça com a necessidade de utilizar os conhecimentos assimilados anteriormente
em condições de práticas novas, b) encontra uma contradição entre a via teoricamente
possível para solucionar a tarefa e a impossibilidade prática do procedimento
selecionado, c) encontra uma contradição entre o resultado prático alcançado na
realização da tarefa docente e falta de conhecimento para dar sua fundamentação
teórica e d) não conhece o procedimento para resolver a tarefa formulada em uma
situação docente, quer dizer, quando o estudante toma consciência que os
conhecimentos anteriores são insuficientes para explicar o fato novo.
O primeiro tipo de solução a ser resolvido não existe nenhuma experiência
anterior, o estudante avança com o ensaio e erro até que uma das provas o conduz à
solução. No segundo tipo de solução o estudante conhece certas fórmulas e esquema
mediante outro tipo de experiências. Para Mendoza e Delgado (2018), neste caso, “a
solução acontece mediante o reconhecimento da situação proposta nos esquemas
existentes”. No terceiro tipo de solução consiste que o estudante tem experiência, mas
sua experiência não lhe permite resolver o problema dado. A solução consiste neste
caso, que se cria sobre as bases da análise das condições da tarefa, nasce um
esquema de solução que não existia com anterioridade.
Posteriormente é realizado um plano de solução do problema que inclui a
seleção de variante de solução que pode ser através de métodos analíticos ou
heurísticos. “Ambos para solucionar o problema docente supõem das experiências
anteriores, dos conhecimentos e sua atualização e dos métodos assimilados
anteriormente” (MENDOZA e DELGADO, 2018, p. 15).

1.3.2. O conteúdo matemático

As aptidões são o produto ordenado das ações por parte do sujeito de forma
consciente em certas condições que permitam um constante desenvolvimento.
Segundo Talízina (1988), os hábitos formam a assimilação dos fatores estruturais da
atividade que são as operações. Em outras palavras, as aptidões são ações
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estruturadas não automatizadas, enquanto os hábitos são operações estruturadas
automatizadas.
Contudo, a assimilação dos conteúdos ou a obtenção de certo conhecimento
exige que o estudante realize um sistema de atividades o que segundo Neto (2015),
um sistema de ações que se podem transformar em aptidões em determinadas
condições do processo de ensino. A atividade, ações, habilidade e hábitos atuam
como objeto de assimilação.
Segundo a perspectiva teórica da aprendizagem que aqui se discute uma
aprendizagem mecânica pode alcançar com sucesso a assimilação dos conteúdos,
no entanto este processo é demorado o que muitas vezes atrapalha a exposição de
novos conteúdos aos estudantes. Segundo Chirone (2016), para que se possa obter
um sucesso rápido com a assimilação dos conteúdos pelos estudantes e com uma
maior eficiência, é importante considerar um conjunto de elementos importante tais
como ações, operações, objetivos, motivação, habilidades e hábitos. É importante
citar, nesse sentido, que a ação é a unidade principal da atividade.
O estudo do conteúdo de sistemas de equação no segundo ano do ensino
médio exige dos alunos uma atenção diferenciada dos demais conteúdos já estudados
até então, pois segundo Neto (2015), contém muitos conceitos dos quais eles já
estudaram tais como: regras de sinais, simplificação algébrica e função do primeiro
grau, que são os níveis de partida que estes devem estar dominando para que se
possa dar início ao conteúdo. Entretanto a ideia da pesquisa será voltada para assunto
em Sistemas de equações lineares
Em um contexto geral o conteúdo de sistemas de equações lineares é
abordado da seguinte forma nos livros do ensino médio. Segundo Dante (2011),
Equação linear: É Toda equação da forma:

a1 x1 + a2 x2 +  + an xn = b , onde

a1 , a2 ,, an são números reais que recebem o nome de coeficientes das incógnitas
x1 , x2 , xn e b é um número real chamado termo independente. Quando b = 0, a
equação recebe o nome de linear homogênea.
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Na equação 5 x − 3 y + z = 4 , por exemplo, temos: 5, -3 e 1 são os coeficientes,
x, y e z são as incógnitas e 4 é o termo independente. Dante (2011), a solução de uma
equação linear a n incógnitas é a sequencia de números reais ou n-upla ( a1 , a2 ,
que, colocados respectivamente no lugar de x1 , x2 ,

, an )

xn tornam verdadeira a igualdade

dada.

Sistema Linear: Um conjunto de equações lineares da forma:
a11 x1 + a12 x 2 + a13 x3 +  + a1n x n = b1
a x + a x + a x +  + a x = b
 21 1
22 2
23 3
2n n
2
é um sistema linear com aij tal que 1  i  m e




a m1 x1 + a m 2 x 2 + a m 3 x3 +  + a mn x n = bm
1 j  n.

Segundo Dante (2011), Solução do Sistema Linear: Chamamos de solução do
sistema a n-upla de números reais ordenados

(r1 , r2 ,, rn ) que

é, simplesmente,

solução de todas as equações do sistema. Discussão de um Sistema Linear: Para
discutir um sistema linear de n equações e n incógnitas, calculamos o determinante
D da matriz incompleta. Assim, se:

D  0  Sistema é possível e determinado (SPD), ou seja tem solução única.
D = 0  Sistema pode ser possível e indeterminado (SPI) (ter infinitas soluções) ou
impossível (SI) (não ter solução).
Observações:
1) Se o D  0 , o sistema será SPD e portanto teremos uma única solução para o
problema.
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2) Se o D = 0 , sistema poderá ser SPI ou SI. A resolução pelo Escalonamento (visto
a seguir) garante de forma satisfatória.
Sistemas equivalentes: Dois sistemas são equivalentes quando possuem o
mesmo conjunto solução.

 x+ y =3
x + y = 3
Exemplo: Sendo S1 = 
e S2 = 
, o par ordenado (x, y) = (1, 2)
2 x + 3 y = 8
x + 2 y = 5
satisfaz ambos e é único. Logo, S1 e S 2 são equivalentes: S1 ~ S 2 .
Propriedades dos sistemas equivalentes:
P1: Trocando de posição as equações de um sistema, obtemos um outro sistema
equivalente.
P2: Multiplicando uma ou mais equações de um sistema por um número k, k R * ,
obtemos um sistema equivalente ao anterior.
P3: Adicionando a uma das equações de um sistema o produto de outra equação
desse mesmo sistema por um número k, k  R * , obtemos um sistema equivalente ao
anterior.
Para Dante (2011), Sistemas escalonados: A técnica de escalonar um sistema
linear é muito mais utilizada, pois com essa técnica podemos encontrar soluções para
sistemas que não tenham o mesmo número de equações e incógnitas (o que não é
permitido na Regra de Cramer). Além disso, quando queremos resolver sistemas
lineares cujo número de equações (e de incógnitas) excede três, não é conveniente
utilizar a Regra de Cramer, por se tornar muito trabalhosa. Por exemplo, um sistema
com quatro equações e quatro incógnitas requer o cálculo de cinco determinantes de
4ª ordem. Neste caso, usamos a técnica de escalonamento, que facilita a resolução e
a discussão de um sistema.
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a11 x1 + a12 x 2 + a13 x3 +  + a1n x n = b1
a x + a x + a x +  + a x = b

22 2
23 3
2n n
2
Dado um sistema linear: S =  21 1
,



a m1 x1 + a m 2 x 2 + a m 3 x3 +  + a mn x n = bm

onde existe pelo menos um coeficiente não-nulo em cada equação, dizemos que S
está escalonado se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente nãonulo aumenta de equação para equação.

1.4. A Atividade de Situações Problema em sistema de equações lineares.

No processo ensino aprendizagem as ações Mendoza e Delgado (2017),
devem estar devidamente centradas na resolução de problemas através da teoria da
Atividade de Situações Problema (ASP) em Matemática, o que segundo Talízina
(1988), sendo constituídas pelo sistema de quatro ações constantes que são:
compreender o problema, construir o modelo matemático, solucionar o modelo
matemático e interpretar a solução.
As ASP em Matemática devem estar orientadas para a solução de problemas
no processo de ensino aprendizagem na zona desenvolvimento real e proximal, o que
segundo Galperin (1967), permanece uma interação entre o aluno e a situação
problema, no qual para Mendoza e Delgado (2017), deve ser guiada pelo professor
por um diagnóstico de ensino vinculando a conteúdos de matemática, num
encadeamento de ideias de aprendizagem, utilizando um conjunto de meios e
conhecimento práticos para colocar em prática as estratégias metodológicas.
A ASP está baseada pela teoria de formação das ações mentais de Galperin
(1967), pela direção do processo ensino aprendizagem em Matemática conforme
Mendoza e Delgado (2017). Para Talízina (1988), o assunto de estudo está formado
por um sistema constante de ações, com seus conjuntos de meios próprios, com a
meta de contribuir na formação teórica e prática do professor de matemática para
solucionar problemas de ensino aprendizagem no planejamento das aulas.

34
Como haviam sido citadas as ações são realizadas pelo individuo guiado para
um objetivo e sua motivação determina se é uma atividade ou uma ação. Para
Mendoza e Delgado (2017), a ASP em Matemática está formada por um conjunto de
quatro ações com suas respetivas operações que permitem solucionar vários tipos de
problemas matemáticos.
A seguir, explica se o sistema de ações com suas respetivas operações.
Segundo Galperin (1967), 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.
Galperin (1967), a segunda ação é construir o modelo matemático onde é
necessários 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.
Solucionar o modelo matemático Galperin (1967), 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 segundo Galperin (1967), 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 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 existindo a possibilidade de reformular o problema e assim
construir novamente o modelo matemático, solucioná-lo e interpretar sua solução.
Em um contexto, segundo Mendoza (2009), se o professor tem por meta
introduzir o método da substituição para a resolução de sistema de equações lineares
e utiliza a ASP como metodologia de ensino, se deve partir de um problema que tenha
como modelo matemático um sistema de equações lineares. Neste ponto o estudante
não sabe ainda resolver sistema de equações lineares então a ação resolver o modelo
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matemático se converte numa atividade sendo sua motivação e necessidade de
encontrar a resposta.
Todo ato cognitivo do sujeito decorre de uma motivação e é esta motivação que
quero destacar e desenvolver nos alunos. Para Talízina (1988), o elemento principal
do processo mental é, por assim dizer regra geral, a situação problema em um
contexto de vivencia dos mesmos. O sujeito inicia se a pensar quando passa a ter a
necessidade de compreender algo que chama a sua atenção. Este ato de reflexão dá
se início geralmente com um problema, um assunto, um espanto, tese ou uma
contradição.
Toda situação problema segundo Mendoza (2009), leva à iniciar um conjunto
de ações mentais e este sempre está orientado para encontrar a solução de qualquer
problema, sua elaboração significa certa compreensão do mesmo. Entender bem o
trabalho ou problema não quer dizer que se resolva, mas ao menos é um meio para
sua solução.
Quando o estudante segundo Talízina (1988), tem habilidade na resolução de
sistema de equações lineares então resolver o modelo matemático é uma ação que
forma parte da ASP. Pode acontecer na formação dos conceitos embasados
cientificamente, quando colocamos um problema surge a necessidade da introdução
de conceito que pode estar em qualquer das ações invariante da ASP.

1.5. A direção da Atividade de Situações Problema em sistema de equações
lineares
A direção de um acontecimento segundo Talízina (1988) é definida pela
instigação de tentar compreender, a comunicação e controlar as ações de um grupo
em dentro de um processo, considerando o a condição do objeto e as características
que levam ao desempenho e desenvolvimento mais significativo do objetivo.
A ASP segundo Chirone (2016), é um procedimento que pode resolver uma
vasta variedade de problemas que tenham principalmente modelos matemáticos.
Sugere-se de acordo com o nível de dificuldade dos conteúdos matemáticos a serem
assimilados, os conhecimentos prévios dos estudantes e suas habilidades
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necessárias na resolução de problema, começando pela a orientação das ações da
ASP por problemas heurísticos e não por situações problema.
Na figura 1 segundo Mendoza (2009), se pode encontrar-se como Direção
integradora a Atividade de Situações Problema (ASP) em Sistema de Equações
Lineares com as formação das ações mentais onde segue uma adaptação para o
conteúdo de sistemas de equações lineares: formação da base orientadora da ação
(E1); formação da ação em forma material ou materializada (E2); terceira etapa,
formação da ação verbal externa (E3); formação da linguagem interna para si (E4) e a
quinta etapa, formação da linguagem interna (E5) e direção da atividade de estudo : o
objetivo de ensino é que os alunos consigam resolver de forma independente os
problemas em sistemas de equações lineares (D1), o nível de partida onde vai ser
realizado uma prova diagnostica

(D2), o processo de assimilação (D3), a

retroalimentação (D4) e a correção (D5).
Figura 1 Direção da Atividade de Situações Problema

D3
D1

D2

ASP
BOA E1
D5

D3
D4

...

ASP
Interna E5 D4
D5

Fonte: (MENDOZA, 2009)

Para Talízina (1988), além do efeito, o objetivo e a escolha do tipo da direção
também são considerados fundamentais, para o acompanhamento e avaliação dos
procedimentos adotados os fatores do desenvolvimento das ações para um retorno
claro propiciam a criação de elementos que são considerados fatores importantes,
para que o estudante obtenha na primeira etapa a compreensão do conteúdo ou
problema envolvido, e nas demais a ação de executar a tarefa, de explicar e
generalizar o conhecimento.
Todo esse processo de assimilação por etapas será conduzido pelo professor,
que se estabelecerá como fonte de informação dos procedimentos e controle na
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direção. Para a organização da direção do processo, segundo Talízina (1988), são é
necessário determinar os seguintes pontos de avaliação:

a) objetivo do ensino: indicar o objetivo da direção do estudo que é a aprendizagem
em sistema de equações lineares;
b) nível de partida: estabelecer o nível de partida do processo conduzido;
c) processo de assimilação: determinar o sistema de influencias do processo;
d) retroalimentação: assegurar a recepção da informação segundo o parâmetro de
sistemas determinado sobre o estado do processo conduzido;
e) correção: garantir o tratamento da informação obtida e a elaboração de influencias
corretas e sua realização.

Portanto, segundo Mendoza (2009), os fatores e as informações que são
analisados, que podem ser corrigidos durante seu desenvolvimento, são: “Objetivo de
Ensino”, “Nível de Partida”, “Processo de Assimilação” “Retroalimentação” e
“Correção”. Estas condições propõem a elaboração e organização da direção do
ensino.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo é feito uma abordagem sobre os procedimentos teóricometodológicos da pesquisa enfocando os aspectos que envolvem o problema, os
objetivos, as finalidades do estudo e as etapas que foram desenvolvidas ao longo da
pesquisa. Seguidamente, é feita uma breve descrição dos participantes na
investigação (sujeitos/alunos, monitores/pesquisadores e investigador/professor). São
ainda referidas as estratégias de coleta e tratamento de dados durante a investigação,
nomeadamente através da observação direta e participante (questionários e
entrevistas), análise de registros de avaliações periódicas, a maneira como são
tratados os dados e a estratégia pedagógica utilizada. As conclusões com base nas
análises dos resultados que constituíram como base para o desenvolvimento do
produto educacional.
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2.1. Caracterização da pesquisa.
Com base no referencial teórico a pesquisa se caracteriza com enfoque misto
com ações qualitativas e quantitativas. No foco qualitativo temos a coletas de dados
das categorias onde com base na análise de dados. No foco quantitativo temos as
coleta de dados nas Variáveis com base nas análises dos dados.
Por fim temos as conclusões que será levado em consideração a resolução de
problema, a formação das ações mentais, a validade da pesquisa e o produto
educacional como retroalimentação. A figura 2 abaixo mostra um resumo de toda a
caracterização da pesquisa.

Figura 2 fluxograma da caracterização da pesquisa.

Fonte: Grupo de pesquisa UERR 2019

2.2. Descrição do método da pesquisa
A investigação teve início em 2018, o objetivo foi estudar modelos matemáticos
de sistemas de equação linear utilizando a resolução de problemas como área de
conhecimento a ser estudado.
Inicialmente foi realizado uma reunião com os professores de matemática para
expor a pesquisa, assim poderemos diagnosticar o cenário, realizar visitas aos
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espaços pedagógicos da escola para verificar as condições e rotinas dos mesmos,
criando uma certa ambientação ao campo de pesquisa.
Em seguida buscou-se observar, participar das aulas de matemática, na
certeza de familiarizar-se com os espaços de estudo dos estudantes em classe.
Assim, pode-se estabelecer um contato mais próximos com os sujeitos da pesquisa,
e criar um certo vínculo, para estudar e entender suas impressões diante da disciplina
e sua rotina escolar. Aproveitando a motivação para estudar como se dava a rotina de
sala de aula do professor com os estudantes em classe que foi constituído por um
total de 20 aulas.
Portanto, teve - se como base a investigação qualitativa, por estabelecer
características prioritárias ao estudo: a importância da pesquisa, a importância na
interpretação dos significados dos dados, a coleta e a análise desses dados de forma
indutiva e descritiva que se baseiam o trabalho.
Diante disso, tivemos como investigar o conteúdo proposto para o período letivo
para a 2º série do Ensino Médio em matemática, mais especificamente, os conceitos
de sistemas de equação linear e a resolução de problemas.
2.2. Unidades de análise
Os procedimentos de análises foram desenvolvidos em duas perspectivas,
quantitativa e qualitativa.

Sendo assim análise quantitativa do desempenho da

aprendizagem dos alunos de acordo com as características das etapas das ações
mentais e dos conceitos de Galperin. E por um lado os procedimentos da prática de
cunho qualitativos da descrição do processo da prática metodológica e o processo
das ações executadas pelos estudantes. Portanto, através do enfoque misto
demonstra-se uma relação das análises qualitativas das ações como resultados de
desempenho por indicadores quantitativo das ações.
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2.3. Quantitativa
Empregando os pressupostos de Sampieri (2012), abordou-se uma variável
independente “X”, composta pelo sistema de ações, para observar o efeito e a relação
à outra dependente “Y”, representando a aprendizagem. Assim, se analisaram os
dados do grupo (único) com séries temporais, submetidos inicialmente por um préteste (diagnóstico), posteriormente iniciou-se a intervenção, seguida de atividades de
situações problemas intercaladas com as etapas das ações mentais e finalizando com
a prova final.
Quadro 2 Caraterística da variável quantitativa.
“X” Orientações do sistema de ações da Atividade de Situações Problema
“Y” Desempenho na Resolução de Problemas
Definição Conceitual: É capacidade dos estudantes resolver problemas y suas
transferências para situações problema novas
Definição Operacional: É a diferencia 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 (Y 1, Y2, Y3, Y4)
será utilizado uma escala de 1 até 4 pontos com o critério:
• Se o estudante tem somente correto o indicador essencial obterá a qualificação de
três (3).
• Se todos os indicadores estão incorretos obterá a qualificação de um (1).
• Se todos os indicadores estão corretos obterá a qualificação de cinco (5).
• Se o indicador essencial está incorreto ou parcialmente incorreto e/ou existe pelo
menos outro indicador parcialmente correto obterá a qualificação de dois (2).
• Se o indicador essencial está correto, mas existe pelo menos outro indicador
parcialmente correto obterá a qualificação de quatro (4).

Dimensão
Y1
Y2

Indicador
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
a) Determinar as variáveis e incógnitas.
b) Nominar as variáveis, incógnitas com suas medidas.

Indicador
Essencial
c)
c)
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Y3

Y4

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.
a) Selecionar o(s) método(s) matemático(s) para solucionar
o modelo matemático.
b) Selecionar um programa informático que contenha 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) 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.

b)

c)

Fonte: Mendoza 2009 adaptado pelo autor

Se o aluno tem somente correto este indicador essencial obtém a qualificação
de três (Regular), se todos os indicadores estão incorretos obtém a qualificação de
um (Muito Ruim),se todos os indicadores estão corretos obtém a qualificação de cinco
(Muito Bom), se o indicador essencial está incorreto ou parcialmente incorreto, obtém
a qualificação de dois (Ruim),se o indicador essencial está correto, mas existe pelo
menos outro indicar parcialmente correto obtém a qualificação de quatro (Bom).
2.3. Qualitativa

Na observação por meio do enfoque qualitativo, de modo geral foram
conceituados os termos teóricos como explicação dos resultados da assimilação dos
conceitos de sistema de equações lineares, que auxiliaram a entender, as situações
eventos e contextos da pesquisa fundamentados nas etapas das ações mentais.
Nessa abordagem, Sampieri (2012) afirma que a teoria consiste em um conjunto de
proposições inter-relacionadas, capazes de explicar por que e como um fenômeno
ocorre, ou de visualizá-lo. Portanto, as características do Sistema de Ações por meio
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da ASP utilizadas para resolver problemas são aportes para a análise do desempenho
da aprendizagem de limite na dimensão das etapas das ações mentais.
2.4. Atividade de Situações Problema em Matemática

Para as análises as ações são convertidas em categorias e as operações em
subcategorias desta forma facilita a compreensão das ações pelos alunos assim como
ajuda o professor quando estiver corrigindo as ações realizadas pelos mesmos.
A primeira categoria é Compreender o Problema onde o alunos deve conseguir
ser capaz de realizar as seguintes subcategorias: O estudante extrai os dados do
problema; O estudante determina as condições do problema e o estudante define o(s)
objetivo(s) do problema. Desta forma o aluno consegue extrair todas as informações
de um problema.
A segunda categoria é construir o Modelo Matemático onde o aluno com base
na primeira categoria o aluno constrói uma estratégia que o ajuda a descobrir a
solução do problema. As subcategorias são: Determinar as variáveis e incógnitas;
nominar as variáveis, incógnitas com suas medidas; construir o modelo matemático a
partir das variáveis e incógnitas e condições e realizar análises das unidades de
medidas do modelo matemático.
A terceira categoria é solucionar o Modelo Matemático, nesta categoria os alunos
solucionam o modelo construído por ele mesmo com base nas categorias anteriores
que o ajudaram a elaborar uma estratégia de resolução do problema. Suas
subcategorias são: Selecionar o (s) 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 e
Solucionar o modelo matemático.
A quarta categoria Interpretara Solução o aluno deve dar as respostas aos
objetivos do problemas fazer novas adaptações em outros contextos suas
subcategorias são: 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 um relatório baseado no(s) objetivo(s) do problema; Analisar a
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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.
2.4.1. Primárias das Ações
Categorias
Forma
Generalizado
Explanado
Assimilado
Independente

1ª Etapa
Material/Percepti
va
Pouco
Totalmente
Pouco
Pouco

2ª Etapa
Material/Percepti
va
Pouco
Totalmente
Pouco
Pouco

3ª Etapa

4ª Etapa

5ª Etapa

Verbal-Externa

Verbal -Interna

Interna

Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente

Totalmente
Pouco
Totalmente
Totalmente

Totalmente
Pouco
Totalmente
Totalmente

2.4.2. Secundarias das Ações ou qualidades da formação das etapas

Categoria
Solidez
Consciente
Abstrato
•
•
•
•

Caraterística
Cumprimento eficaz das ações das
etapas material até mental
Cumprimento eficaz da etapa verbal
Alto grado de Generalização

Escala
Pouca - Aceitável - Alta
Pouca - Aceitável - Alta
Pouca - Aceitável - Alta

Solidez
Caráter Consciente
Caráter Abstrato
Caráter Razoavel

2.5. Participantes da pesquisa
A Escola Estadual Tancredo Neves foi cenário desta pesquisa, a mesma
pertence a Rede Estadual de Ensino de Boa Vista/ Roraima, situada á Rua Leôncio
Barbosa, - Bairro Tancredo Neves, A escola funciona nos turnos matutino e vespertino
oferecendo o Ensino Fundamental e Médio e atende aproximadamente 1200 alunos.
A maioria dos alunos, são oriundos do próprio bairro e áreas adjacentes, são de
famílias carentes que sofre com os problemas sociais da Região.
O Processo de coleta de dados em uma pesquisa qualitativa é um processo
dinâmico. A coleta de dados requer do pesquisador paciência, perseverança e esforço
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pessoal, além de se fazer um cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo
anterior. Por essa razão especificamos formas de coletar dados durante a pesquisa,
nas aulas, com a finalidade de registrar o processo de construção de conceitos de
elementos de sistema de equação linear e resolução de problemas matemáticos com
os alunos do 2°ano do Ensino Médio, possibilitando uma reflexão crítica sobre esse
processo.
Com relação às estratégias de amostragem, nos estudos qualitativos algumas
definições complementaram este estudo na descrição da unidade de análises: O
grupo escolhido faz parte de um sistema com critérios estabelecidos, em especial por
estarem cursando a segunda série do ensino médio.
Portanto, teve - se como base a investigação qualitativa, por estabelecer
características prioritárias ao estudo: a importância da pesquisa, a importância na
interpretação dos significados dos dados, a coleta e a análise desses dados de forma
indutiva e descritiva que se baseiam o trabalho.
Diante disso, tivemos como investigar o conteúdo proposto para o período letivo
para a 2º série do Ensino Médio em matemática, mais especificamente, os conceitos
de sistemas de equação linear e a resolução de problemas.
Portanto, teve - se como base a investigação qualitativa, por estabelecer
características prioritárias ao estudo: a importância da pesquisa, a importância na
interpretação dos significados dos dados, a coleta e a análise desses dados de forma
indutiva e descritiva que se baseiam o trabalho.
Diante disso, tivemos como investigar o conteúdo proposto para o período letivo
para a 2º série do Ensino Médio em matemática, mais especificamente, os conceitos
de sistemas de equação linear e a resolução de problemas.
2.6. Instrumentos de coletas de dados

Os instrumentos utilizados para coleta de dados foi: as provas de lápis e papel,
o questionário e Diários de anotações, realizados pelos estudantes; as observações,
entrevistas e registros pessoais do professor pesquisador.
Em todas se buscará informações através das categorias da Atividade de
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Situações Problema em Matemática e processo de assimilação de formação das
ações mentais. Após a realização da prova diagnostica as ações do professor e dos
alunos durante a pesquisa seguirá etapas pré-estabelecidas conforme segue o quadro
3.
Quadro 3 Ações do Professor e Ações do Estudante
ETAPAS
1ª Etapa
BOA
(Compreender)

AÇÕES DO PROFESSOR

AÇÕES DO ESTUDANTE

Após a prova diagnostica
Orientar o conteúdo conceitual
em sistemas de equações
lineares, procedimentais na
resolução dos sistemas pelos
métodos da a adição e
subtração (BOA);
O aluno participará ativamente
expondo suas dificuldades
durante esta primeira faze.
Usar modelos matemáticos já
desenvolvidos para abordar os
conceitos e a resolução dos
problemas de forma pratica.
Para avalia o cumprimento dos
objetivos das etapas será
realizado provas sobre o
conteúdo de sistemas de
equações;

O aluno será Depende da
orientação do prof.
Tem pouca consciência das
operações;
Busca compreender as ações
orientadas pelo prof.

3ª Etapa
VERBAL EXTERNA
(Explicar)

Seminários onde os alunos
vão expor suas soluções dos
problemas e qual método foi
utilizado para resolução do
problema;

Explica de forma oral e/ou
escrita as ações;
Realizadas as ações em varias
situações orientadas pelo prof.
Realiza as ações com
detalhes;
Desenvolve as ações
consciente e razoavelmente
independentes;
O estudante atua mais que o
prof.

4ª Etapa
LINGUAGEM EXTERNA
PARA SI
(Transferir)

Organiza novas situações de
acordo com a Zona de
Desenvolvimento Proximal em
equações lineal fazendo
relação com a resolução dos
sistemas de equações;
Atua quando é solicitado pelo
estudante quando surge
duvidas durante a resolução
dos problemas;

Realiza as ações de forma
generalizada aplicando o
conceito a novas situações;
Realiza as ações parcialmente
abreviadas e autônomas;
Resolve as situações
problemas com pouca
intervenção do prof.

2ª Etapa
MATERIAL OU
MATERIALIZADA
(Fazer)

Realiza as ações com muitos
detalhes;
Conhece o significado das
variáveis;
Desenvolve corretamente
casos semelhantes aos
apresentados pelo prof.
Realiza as operações com a
ajuda de outro estudante e/ou
do prof.

Realiza a auto avaliação.
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5ª Etapa
LINGUAGEM INTERNA
(Hábito)

Atua quando raramente é
solicitado pelo estudante;

Transfere o conceito a novas
situações com maior rapidez e
eficiência;
Realiza as ações abreviadas,
autônomas e independentes;
Resolve as situações
problemas de maneira criativa
sem a intervenção do prof.

Fonte: CHIRONE (2016), adaptado pelo autor

O Processo de coleta de dados em uma pesquisa qualitativa é um processo
dinâmico. A coleta de dados requer do pesquisador paciência, perseverança e esforço
pessoal, além de se fazer um cuidadoso registro dos dados e de um bom preparo
anterior. Por essa razão especificamos formas de coletar dados durante a pesquisa,
nas aulas, com a finalidade de registrar o processo de construção de conceitos de
elementos de sistema de equação linear e resolução de problemas matemáticos com
os alunos do 2°série do Ensino Médio, possibilitando uma reflexão crítica sobre esse
processo.
Os instrumentos utilizados para coleta de dados foi: as provas de lápis e papel,
o questionário e Diários de anotações, realizados pelos estudantes; as observações,
entrevistas e registros pessoais do professor pesquisador.
No quadro 4 apresenta-se a relação entre as fases da pesquisa, os
instrumentos utilizados em cada fase e as etapas de formação das ações mentais e
dos conceitos de Galperin.
Quadro 4 Instrumentos de coleta de dados e as fases da pesquisa
Fases da Pesquisa
Diagnóstica

Instrumentos
Prova de lápis e papel

Etapas Mentais

Formativa

2ª Etapa MATERIAL OU
MATERIALIZADA (Fazer)
3ª Etapa VERBAL EXTERNA
(Explicar)

Formativa

Prova de lápis e papel
Questionário
Guia de Observações
Entrevista
Seminários
Prova de lápis e papel

Final

Guia de Observações
Prova de lápis e papel

Fonte: CHIRONE, (2016)

4ª Etapa LINGUAGEM
EXTERNA PARA SI
(Transferir)
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Esses instrumentos são essenciais, pois possibilitarão a obtenção de
informações sobre o andamento da pesquisa assim como também determinar se as
ações são suficientes para cada etapa.
2.6.1. As provas de lápis e papel
As provas de lápis e papel tem o objetivo de buscar informações através das
categorias da ASP e estudar o processo de formação das ações mentais e dos
conceitos no conteúdo a ser estudado pelos estudantes
2.6.1.1. Diagnóstica

Com o intuito de buscar informações através das categorias da ASP e estudar
o processo de formação das ações mentais e dos conceitos no conteúdo de equações
do 1º grau com uma variável será elaborado, durante a realização da pesquisa, quatro
provas de lápis e papel: diagnósticas, formativas, final.
Foi apresentado o problema aos estudantes para que trabalhe em sua solução
utilizando a Atividade de Situações Problema. Na primeira ação, compreender o
problema, o estudante deve primeiramente ler e extrair os elementos desconhecidos
para ele, empreendendo uma análise minuciosa até que sejam compreendidos com
todos os detalhes. Posteriormente deve determinar os dados, as condições e os
objetivos do problema conforme a descrição da prova diagnóstica a seguir:
Quadro 5 Questão 01 da prova diagnostica.
Ação

Questão
Resolva algebricamente

Soluciona um modelo
matemático já estabelecido

a) 11𝑥 − 13 = 64
b) 5𝑥 + 2 = 12
a) 10𝑥 + 2 = 5𝑥 + 12

Objetivo da questão
Essa
questão
está
relacionada com a categoria
de solucionar o modelo, tendo
o estudante que determinar o
valor numérico das equações.

Fonte: adaptado pelo autor

A prova diagnóstica foi elaborada com o objetivo de verificar os conhecimentos
prévios dos estudantes sobre equação do 1º grau. Composta por quatro questões (Q1, Q-2, Q-3 e Q-4), a prova diagnóstica pretende determinar o nível de partida dos
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estudantes para aprender sistemas de equações lineares, utilizando a ASP como
metodologia de ensino.
Quadro 6 Questão 02 da prova diagnostica.
Ação

•
•
•

Compreender o
problema
Construir um
modelo
matemático
Soluciona um
modelo
matemático

Questão

Hoje um rapaz tem 24 anos e seu pai tem
42 anos, houve uma época que a idade
do pai foi o triplo da do filho.
a) Atualmente qual é a soma das idades
do filho e do pai?
b) Construa a expressão que representa a
idade do pai quando tinha o triplo da idade
do filho.
c) Qual era a idade do pai quando tinha o
triplo da idade do filho?

Objetivo
questão

da

Neste problema se
pretende observar a
compreensão
da
questão pela visão
do aluno, a pergunta
a pretende induzir o
aluno a extrair as
informações
conhecidas
do
problema, logo em
seguida a pergunta b
tem o objetivo de
induzi o estudante a
utilizar
essas
informações
conhecidas e assim
buscar
obter
as
informações
desconhecidas
do
problema que é a
idade do pai. Nesse
contexto o aluno vai
assim buscar um
método
para
solucionar
o
problema

Fonte: adaptado pelo autor

A pesquisa tem o intuito de analisar a formação das ações mentais na
aprendizagem da ASP no conteúdo. A inicialização da pesquisa começa através de
observações em sala de aula, verificando se que o método utilizado se qualifica de
maneira tradicional, para o ensino dos conteúdos. Considerando que o conteúdo de
sistemas de equações lineares pode ser aplicado num contexto de atividades
situações problemas aos estudantes. O sistema de quatro ações da ASP são as
categorias de análises da pesquisa.
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Quadro 7 Questão 03 da prova diagnostica.
Ação

•
•
•

Questão

Compreender o
problema
Construir um
modelo
matemático
Soluciona um
modelo
matemático

Uma mãe dividirá R$ 625,00 entre seus três
filhos: o do meio receberá R$ 45,00 a mais
que o caçula e o mais velho receberá o dobro
do filho do meio. Responda as questões
abaixo:
a) Encontre a quantia exata que cada filho
receberá.
b) Como podemos representar essa
mesma situação se o filho mais velho
recebesse a metade e não o dobro do filho
do meio? Considerando esta nova
situação, quanto receberia o filho caçula?

Objetivo
questão

da

Nesta
questão
o
objetivo é estimular o
estudante
a
desenvolver sua as
habilidades nas quatro
ações e verificar sua
compreensão
do
problema diante de
uma nova mudança
nas informações

Fonte: adaptado pelo autor

Lembremos as ações da ASP é compreender o problema, construir o modelo
matemático, solucionar o modelo matemático e interpretar a solução. Nas análises
quantitativas as ações são convertidas em variáveis mensuráveis com valores ordinais
1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, temos a variáveis compreender o problema, construir o modelo
matemático, solucionar o modelo matemático e interpretar a solução.
Quadro 8 Questão 04 da prova diagnostica.
Ação

Questão

Objetivo
questão
Nesta
estudante

da

questão
de

independente

Todas as ações
da ASP de forma
independente

Segundo um senso escolar, a escola
Tancredo Neves está com o menor número de
alunos matriculados. Já a escola Girassol,
cujo número de alunos equivale ao triplo da
escola Tancredo Neves mais 312, é a escola
com o maior número de alunos matriculados.
Sabendo que juntas, a escola Tancredo Neves
e a escola Girassol têm 668 alunos
matriculados, determine quantos alunos têm
cada escola. Justifique sua resposta.

o

forma
vai

trabalhar com todas as
ações e assim com
base nas informações
do

problema

encontrará a solução
viável. Contudo com o
objetivo de obter mais
informações sobre os
conhecimentos

dos
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estudantes

em

resolução

de

problemas elaborou se
um

questionário

de

acompanhamento com
o objetivo de buscar
informações sobre o
contato do estudante
com as ASP
Fonte: adaptado pelo autor

A avaliação das provas de lápis e papel foi analisada com um caráter qualitativo
e quantitativo. As ações de Atividade de Situações Problema em sistemas de
equações lineares na analises qualitativa se convertem em categorias e as operações
em indicadores das categorias. No quantitativos as operações são convertidas em
variáveis e as operações em seus indicadores.

2.6.1.2. Questionário acompanhamento das atividades após a prova
diagnostica

1-Você resolve exercícios de situações problemas em outras disciplinas?
2- Você resolve os exercícios de situações problema com a ajuda de um colega ou
com ajuda do professor?
3- Você ao resolver esses exercícios de situações problemas costuma compreender
o que o exercícios pede extraindo os dados?
4-Você costuma construir uma expressão matemática para resolver as atividades de
situações problemas mesmo que não seja solicitado pelo professor?
(
)
Sim
(
)
Se
Não,
______________________________________________

Por

quê?

5 -Você costuma verificar o resultado, mesmo que não seja solicitado pelo professor?
( ) Sim ( ) Não Por quê? ______________________________________________
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6 – Você costuma interpretar a solução dos exercícios de atividades de situações
problema?
Avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes é o passo importante a ser
realizado, com relação aos conteúdos relacionados com o tema a ser aprendido e as
habilidades necessárias para executar as ações em cada uma das etapas do processo
de assimilação tendo como meta cumprir os objetivos de ensino. O diagnóstico inicial
permite assim o professor preparar a Base Orientadora da Ação – BOA de acordo
com o nível inicial dos estudantes.
A BOA deve propiciar o processo de assimilação e a avaliação tem o objetivo
de verificar se os estudantes estão de fato, compreendendo as ações, com suas
respectivas operações, que devem ser realizadas para aprender o novo conteúdo.
Ainda assim segundo Galperin (1967), não é possível aprender conceitos técnicos e
científicos apenas com a memorização, é necessário utiliza-los em ações objetivas
que são parte da atividade de estudo.
2.6.1.3. Formativa

As questões da prova formativa tiveram o objetivo de verificar como estava o
processo de assimilação do conteúdo pelos estudantes.
Quadro 9 Questão 01 da prova formativa.
Ação

Questão
Resolva o seguinte sistema:

Soluciona um modelo
matemático já estabelecido

𝑥+𝑦=5
{
𝑥−𝑦=1

Objetivo da questão
Essa
questão
está
relacionada com a categoria
de solucionar o modelo, tendo
o estudante que determinar o
valor numérico das equações.

Fonte: adaptado pelo autor

Quadro 10 Questão 02 da prova formativa.
Ação

Questão

Objetivo
questão

da
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•
•
•
•

Compreender
Construir
Solucionar
Interpretar

Um estacionamento possui carros e
motos num total de 20 veículos e 60
pneus sem estepes. Construa e
explique o sistema de equações que
representa esta situação. Determinar a
quantidade de carros e de motos.
Quantos pneus no total poderíamos
encontrar
no
estacionamento
considerando os estepes.

Essa questão o aluno
deve extrair todas as
informações
do
problema, construir um
modelo que dê a
resposta ao problema
e o solucione e
interprete sua solução.

Fonte: adaptado pelo autor

Quadro 11 Questão 03 da prova formativa.
Ação

•
•
•

Compreender
Construir
Solucionar

Questão
Um caminhão baú pode levar, no
máximo, 58 caixas do tipo A e B, do
mesmo tamanho. A caixa de tipo A tem
uma massa 56 kg e do tipo B é de 72 kg.
A carga máxima para este caminhão é
de 3,840 kg em cada viagem. Quantas
caixas de cada tipo são transportadas
por esse caminhão utilizando a carga
máxima? Calcule a massa total
transportada nas caixas tipo B.

Objetivo
questão

da

Essa questão o aluno
deve extrair todas as
informações
do
problema, construir um
modelo que dê a
resposta ao problema
e o solucione.

Fonte: adaptado pelo autor

Quadro 12 Questão 04 da prova formativa.
Ação

•
•
•
•

Compreender
Construir
Solucionar
Interpretar

Questão
Analise a seguinte situação:
No almoxarifado de uma empresa há
canetas e borracha num total de 305
unidades. O número de canetas é igual
ao triplo do número de borrachas
diminuído de 35 unidades.
O sistema linear abaixo ajuda a
encontrar as quantidades de canetas e
borrachas.
𝒙 + 𝒚 = 𝟑𝟎𝟓
{
𝒙 − 𝟑𝒚 = −𝟑𝟓
Onde x representa à quantidade de
canetas e y a quantidade de borrachas.

Objetivo
questão

da

Essa questão o aluno
de
forma
independente
deve
realizar todas as ações
para
encontrar
a
solução
e
dar
respostas ao objetivo
do problema.
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a) Determine a quantidade de canetas e
borrachas.
b) A partir da situação e se agora a
quantidade de borrachas fosse o
quadruplo de canetas adicionado de 20
unidades? Construa o sistema linear
que representa esta nova situação e
encontre a quantidade de cantes e
borrachas nesta nova situação.
Fonte: adaptado pelo autor

2.6.1.4. Final
Quadro 13 Questão 01 da prova final.
Ação

Questão
1º Resolva os sistemas
lineares

Soluciona um modelo
matemático já estabelecido

𝒙−𝒚= 𝟏
a) {
𝟐𝒙 + 𝒚 = 𝟓
𝟐𝒙 − 𝒚 = 𝟓
b) {
𝟒𝒙 − 𝟐𝒚 = 𝟏𝟎

Objetivo da questão
Essa
questão
está
relacionada com a categoria
de solucionar o modelo, tendo
o estudante que determinar o
valor numérico das equações.

Fonte: adaptado pelo autor

Quadro 14 Questão 02 da prova final.
Ação

•
•

Construir
Solucionar

Questão
Numa lanchonete os pasteis tem preço
único e os refrigerantes também. Nesse
lugar, paguei R$ 11,60 por 5 pasteis e 3
copos de refrigerante e meu amigo
pagou R$ 7,20 por 3 pasteis e 2 copos
de refrigerante.
Para equacionar esta situação vamos
chamar de:
• X o preço de cada pastel
• Y o preço de cada refrigerante
Construa o sistema de equação que
corresponde a essa situação. Diante
disso qual o preço do pastel e do
refrigerante?

Fonte: adaptado pelo autor

Objetivo
questão

da

Essa questão o aluno
deve construir um
modelo que dê a
resposta ao problema
e o solucione.
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Quadro 15 Questão 03 da prova final.
Ação

•
•
•
•

Compreender
Construir
Solucionar
Interpretar

Questão
Bento e Ricardo tinham, juntos,
R$ 96,00. Bento emprestou R$ 20,00 a
Caio restou lhe metade da quantia com
que Caio ficou.
Diante do enunciado:
• Nomeie com variáveis
individualmente a quantia que
cada um tem;
• Construa o sistema que
representa essa situação;
• Solucione o sistema para
encontrar a quantia que cada
um tem.

•

Objetivo
questão

da

Essa questão o aluno
de forma dependente
deve realizar todas as
ações para encontrar a
solução
e
dar
respostas ao objetivo
do problema.

Verifique quem tem mais
dinheiro e diga se teria sido
mais ideal se Bento não tivesse
emprestado o dinheiro.

Fonte: adaptado pelo autor

Quadro 16 Questão 04 da prova final.
Ação

•
•
•
•

Compreender
Construir
Solucionar
Interpretar

Questão
O dono de uma sapataria decidiu adquirir 224
pares de sapatos de uma certa marca nas
cores preta e marrom. Como a cor preta é a
mais preferida pelos clientes, ele pediu que
viessem 30 pares a mais de sapatos nessa cor.
Assim, o número de pares de sapatos pedidos
na cor marrom foi?

Objetivo
questão

da

O aluno de forma
independente deve
realizar todas as
ações
para
encontrar
a
resposta
do
problema.

Fonte: adaptado pelo autor

O objetivo da prova final foi avaliar todo o processo de assimilação e
aprendizagem dos estudantes onde se pode assim com base nas informações obtidas
quantificar esses resultados.
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2.6.2. Guia de observação da Atividade de Situações Problema
Guia qualitativa de observação das categorias da Atividade de Situações Problema
Dia:
Hora:
Local:
Objeto da Ação:
Estudante da Ação:
Objetivo da Atividade de Estudo:
Outras caraterísticas a destacar:
Categorias
Subcategoria
Descritiva
✓ O estudante extrai os
dados do problema
✓ O
estudante
Compreender o determina as condições
do problema
Problema
✓ O estudante define
o(s)
objetivo(s)
do
problema
✓ Determinar
as
variáveis e incógnitas.
✓ Nominar
as
variáveis,
incógnitas
com suas medidas.
Construir
o ✓ Construir o modelo
matemático a partir das
Modelo
variáveis e incógnitas e
Matemático
condições.
✓ Realizar análises das
unidades de medidas do
modelo matemático e
critério de aprovação.
✓ Selecionar
o(s)
método(s) matemático(s)
para solucionar o modelo
matemático.
✓ Selecionar
um
Solucionar
o programa informático
que contenha os recursos
Modelo
necessários
do(s)
Matemático
método(s) matemático(s)
para solucionar o modelo
matemático.
✓ Solucionar o modelo
matemático
✓ Interpretar
o
resultado.
✓ Extrair os resultados
significativos
que
Interpretara
tenham relação com o(s)
objetivo(s) do problema.
Solução
✓ Dar resposta ao(s)
objetivo(s) do problema.
✓ Realizar um relatório
baseado no(s) objetivo(s)

Interpretativa
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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.
Observações:

Fonte: Mendoza e Delgado (2018), adaptado pelo autor

2.6.3. Guia de observação a formação qualidades das ações

Guia qualitativa de observação das categorias da formação das ações mentais
Dia:
Hora:
Local:
Objeto da Atividade:
Estudantes da Atividade:
Objetivo da Atividade de Estudo:
Outras caraterísticas a destacar:
Categorias
Apropriação da ação pelo
estudante (Forma)
Separação pelo estudante das
propriedades essências e não
essenciais da Atividade de
Estudo (Generalizado)
Capacidade dos estudantes de
explicar
as
ações
(Explanado)
Nível
alcançado
pelos
estudantes na realização
correta das ações e associação
com o objetivo da Atividade
(Assimilado)
Realização das ações pelo
estudantes e vínculo com o rol
mediador com o professor
(Independente)

Descritiva

Interpretativa
Ação Primária
Ações
Secundárias
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Observações:

Fonte: Mendoza e Delgado (2018), adaptado pelo autor

2.7. Momentos da Pesquisa Ação
2.8.1. Primeiro Momento: Diagnóstico
Segundo Sampieri (2012), a sequência da pesquisa foi dividida em ciclos da
seguinte forma: No Primeiro ciclo: identificar a situação problema da aprendizagem
onde se deve:
O professor diante, do problema docente, deve conhecer o contexto onde se
realiza a aprendizagem, considerando os conhecimentos prévios dos alunos
(diagnostico inicial) a partir de resolução de problema subsidiado por um questionário,
e assim gerar categorias, temas e hipóteses sobre o nível de aprendizagem dos
estudantes segundo os objetivos.
Este momento foi para identificar por meio do teste diagnóstico, se os
estudantes conheciam algum método de resolução de problemas, antes de aplicar a
orientação da Atividade de Situações Problema. Com diagnóstico, buscou-se
identificar nos alunos a aplicação e o domínio de conceito de equações do 1º grau.
Após esta identificação foram destinadas duas aulas para retroalimentar o
conhecimento inicial dos alunos com relação a estes assuntos.
Os problemas abordados estão caracterizados em seu tipo como problemas de
processo, ou seja, necessita-se de uma ou mais estratégias de resolução. Estão
dispostos de maneira gradual de complexidade e foram aplicados sem a orientação
do professor. Mesmo esta aplicação sendo realizados sem a orientação do Sistema
da ASP, seus resultados foi analisada com base no método, pois neste primeiro
momento,

os

elementos

questionamentos.

do

Sistema

de

Ações,

estavam implícitos

nos
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Através destes problemas buscou–se analisar se os estudantes identificavam
os objetivos dos problemas e se utilizavam procedimentos próprios ou estratégias de
resolução de problemas, antes de conhecerem o Sistema da ASP.

2.8.2. Segundo Momento: Planejamento do processo de ensino
aprendizagem
Sampieri (2012) destaca que no segundo ciclo: deve-se elaborar um plano
utilizando a resolução de problema em sistemas de equações lineares, com objetivos,
estratégias definidas, as ações, os recursos e a programação de tempo para a
execução do plano como metodologia de ensino que estão relacionadas com a coleta
dos dados (diagnostico inicial).
Com base no diagnostico se desenvolveu o planejamento do conteúdo de
sistema de equações lineares, por meio da Base Orientadora da ação foi constituída
na forma conceitual, incluindo os aspectos da ASP para resolução de problemas,
envolvendo o conteúdo específico associado à resolução de problemas. Em
segmento. Esse estudo e planejamento ocorreram no período de 20 maio de 2018 até
20 setembro de 2018.
A intervenção iniciou no dia 20 de março de 2018 na Disciplina de matemática.
A organização do plano de ensino contemplou aulas práticas sobre os assuntos
pressupostos. E o estudo de sistema de equações lineares composto na BOA 3, a
qual obteve-se uma elaboração em conjunto, tanto no aspecto metodológico quanto
conceitual.

2.8.3. Terceiro Momento: Execução do planejamento do processo de
ensino aprendizagem

Segundo Sampieri (2012), no terceiro ciclo: avaliar a resolução de problema
como metodologia de ensino. Significa aplicar a ASP em sistemas de equações
lineares e avaliar com prova formativa, com finalidade de revisar e corrigir o processo
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de assimilação e consequentemente ajustar a resolução de problemas como
metodologia segundo as etapas do processo de assimilação.
A organização do ensino foi realizada com base nos conteúdos de sistema de
equações lineares, e explanadas por aulas explicativas e práticas, nos resultados
buscou-se fundamento nas etapas descritas por Galperin e Talízina e o ensino
problematizador de Majmutov, trabalhando problemas vinculados a situações
contextualizadas.
A BOA foi constituída por o processo de organização, execução e correção,
logo, obteve-se um parâmetro norteador da prática para atingir o objetivo do ensino.
As etapas material, verbal e linguagem externa, foram estudadas e analisadas
conforme o desenvolvimento da fase da avaliação formativa e mediadora da pesquisa,
onde foram destacadas situações problemas específicas para este período.
E para finalizar o último teste permitiu a análise da transferência de conceitos
a situações problemas novos. Os procedimentos foram avaliados qualitativamente no
processo de desempenho do estudante, quanto as habilidades para aplicar os
conceitos de sistema de equações lineares na resolução de problemas.
Os problemas solucionados nas atividades no período da avaliação formativa
e final, foram aplicados em diversos momentos, mas escolhidos de acordo com o
objetivo da análise e com relação aos procedimentos realizados para assimilação das
ideias conceituais de sistemas de equações lineares no contexto da formação por
etapas das ações mentais.
2.8.4. Quarto Momento: Avaliação e Retroalimentação do processo de
ensino aprendizagem
No quarto ciclo segundo Sampieri (2012): Retroalimentação da resolução de
problema como metodologia de ensino. Significa coletar dados para voltar a avaliar a
resolução de problemas como metodologia de ensino (prova final) e assim realizar
novos ajustes, decisões de redefinições, novos diagnósticos, e iniciar ciclo novamente
coletar dados para voltar a avaliar a resolução de problemas como metodologia de
ensino.
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A análise dissertativa e discursiva iniciou-se com os dados obtidos no teste
diagnóstico de características descritiva e exploratória, formando uma relação com o
nível de partida dos estudantes e as novas ideias do conteúdo de sistemas de
equações lineares.
A fase de mediação desenvolveu-se com a elaboração explicativa do efeito da
estratégia das ASP com base nas análises de alguns problemas realizados durante o
período, selecionados de acordo com as características essenciais de definição e
conceitos. O teste final proporcionou análise da transferência das ideias conceituais
da definição de sistemas de equações lineares, assimiladas pelos alunos nas aulas
práticas.
2.9. Validade da Pesquisa
Para aumentar a fidedignidade dos estudos teremos os seguintes cuidados:
reportar com clareza e precisamente os aspectos de como o status do pesquisador
em relação ao grupo estudado, seu nível de participação, as fontes de informações
obtidas e pesquisadas, o contexto físico e social onde foram coletados os dados, os
métodos de coleta e de análise dos dados, bem como os referenciais teóricos. Assim,
descrevendo de maneira clara e objetiva tudo o que se foi utilizado facilitar para
realização, com boa aproximação, de um estudo explicativo.
A validade de um estudo qualitativo torna-se necessário aumentar seu grau de
comparabilidade e transcrição. Ou seja, a necessidade de se descrever com precisão
e detalhe tudo que será feito. Assim, isto irá se refletir em relatos detalhista, obtidos
através dos instrumentos e esquemas de análises, que, ao mesmo tempo em que
procura convencer o leitor sobre a veracidade dos fatos, permitem, com maior ou
menor grau de aproximação, argumentar o estudo.
Para a pesquisa quantitativa serão aplicados os conceitos dignos de fé e
validade. Ou seja, refere-se ao grau de reprodutibilidade dos, enquanto que a validade
tem a ver com a qualidade dos resultados, com o grau em que as conclusões
efetivamente representem a realidade baseado na experiência.
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2.10.

Triangulação

Validação Qualitativa: identificação das categorias da APS para assimilar os
conceitos de sistema de equações lineares. Uso de estudos descritivos, buscando do
estabelecer relação causal pela qual se espera que o Sistema da ASP, promover
condições que levem aos aspectos qualitativos das Ações Mentais, diferenciadas das
relações normais do ensino, para definir o domínio para o qual as descobertas do
estudo podem ser generalizadas.
Validação Quantitativa: demonstração de que as operações deste estudo, utiliza
procedimentos para coleta de dados que podem ser aplicadas em outros grupos,
porém não se preveem os mesmos resultados. Triangulação: as análises realizadas
por meio do estudo de caso promovem confiabilidade dos dados na sua forma
descritiva e nos formulários de análises qualitativas e quantitativas. O fluxograma
abaixo (figura 2) ajuda a interpretação de todo o desenvolvimento da pesquisa.

62
Figura 3 fluxograma dos Momentos da pesquisa.

Fonte: Grupo de pesquisa UERR (2019).

3. ANALISES DOS RESULTADOS
Neste capítulo, será os resultados e análises das provas, nas fases do
planejamento, orientação, execução, aplicação e controle dos instrumentos,
sustentam-se as explicações das observações feitas durante a coleta em sala de aula,
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tabulação dos dados, a partir das interpretações do processo, dos gráficos e tabelas,
identificando aprendizagens possíveis dos estudantes que se depararam com
diversos problema matemáticos relacionado como o conteúdo em questão, utilizando
para isso, o pensamento lógico, a intuição e a criatividade.
Os indicadores de observação utilizados na avaliação Diagnóstica são os
descritos nos quadros seguintes. Pois, entende-se que, a avaliação é parte do
processo de ensino e da aprendizagem. Ela incide sobre uma grande variedade de
características relativos ao desempenho dos alunos como aquisição de conceitos,
domínio de procedimentos e desenvolvimento de atitudes.

3.1. Diagnóstico da Atividade de Situação Problema em equações lineares
Após a exposição dos objetivos da pesquisa nove estudantes, de um universo de
trinta alunos se ofereceram para participar da pesquisa. A prova diagnostica 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 2º ano do
ensino médio, 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 sistemas de equações lineares.
Naturalmente que na prova de lápis e papel, envolveu-se as características de
questões/problemas heurísticos e conteúdo que já estudaram no 1º ano do ensino
médio sobre equações do 1º grau. O contexto dos problemas baseia-se nas ideias do
cotidiano. Este processo permite conhecer o nível que os estudantes apresentam em
relação aos conteúdos prévios exigidos para a pesquisa.
No Quadro 5, é possível verificar o desempenho dos alunos na questão (Q1)
contida na prova diagnóstica. Importante saber que as variantes (1 a 5) observadas
na prova de lápis e papel teve o intuito de verificar a nota do desempenho e das
habilidades numéricas dos alunos a partir das ações da ASP, auxiliando na descrição
qualitativa dos resultados obtidos.
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Quadro 17 Demonstrativo de desempenho dos alunos na questão 1 (Q1)
Ação

P-1

Operações

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

a) Selecionar o (s) método (s) matemático
(s) para solucionar o modelo matemático

s

s

s

n

n

n

n

n

s

n

s

s

n

n

n

n

n

s

b) Utilizar os recursos necessários para
solucionar o modelo
c) Solucionar o modelo matemático e o
critério de aprovação
Total

3A

n

s

s

n

n

n

n

n

s

2

5

5

1

1

1

1

1

5

Fonte: confeccionado pelo autor
O quadro foi organizado de acordo com os parâmetros de avaliação da prova
diagnostica, apresentando assim os objetivos do 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 equação do 1º grau, pois o resultado apresentado conforme o gráfico abaixo
referente a questão 01, os alunos não conseguem apresentar satisfatório
desempenho na aprendizagem efetiva dos conteúdo de equações do 1º grau.
Observando o gráfico da questão 01 observamos assim que apenas três alunos
conseguiram resolver a questão que está estruturada com a característica solucionar
o modelo matemático conforme o gráfico. Os alunos A04 até A08 não obtiveram um
desempenho desejado tendo em vista que é uma questão baseada na forma
tradicional de se trabalhar com o assunto no livro.
Gráfico 1 Analise da questão 01 diagnostico

P-1
5
5

5

5

4
3
2

2
1
1

1

1

1

1

A04

A05

A06

A07

A08

0

A01

A02

A03

3ªA

A09

65
Fonte: confeccionado pelo autor

Observando o gráfico da questão 01 observamos assim que apenas três alunos
conseguiram resolver a questão que está estruturada com a característica solucionar
o modelo matemático conforme o gráfico. Os alunos A04 até A08 não obtiveram um
desempenho desejado tendo em vista que é uma questão baseada na forma
tradicional de se trabalhar com o assunto no livro.
Tal fato, entretanto, refletiu na média apresentada na questão Q1, que foi de
2,4, como mostra tabela 1. Também é possível perceber que os alunos, em sua
maioria apenas atingiram os elementos não essenciais da ação, ou seja, maioria dos
alunos não souberam realizar de forma correta as análises de relação entre as
operações presentes no sistemas de equações desprezando a ordem necessária de
sequência operacionais que estavam em cada modelo apresentado.

Quadro 18 Quantitativo nas ações da ASP na Q1
P-1
A

3ªA

A01

2

A02

5

A03

5

A04

1

A05

1

A06

1

A07

1

A08

1

A09

5

Media 2,4
Mediana

1

Moda

1

DP 1,83
DP(%) 0,75
Fonte: confeccionado pelo autor

Dessa forma é possível afirmar que há característica comum entre os alunos:
eles não sabem resolver bem uma equação do 1º grau que possui a composição das
operações fundamentais da matemática, juntamente com o uso dos sinais gráficos. A
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partir da questão Q2, todas as questões foram apresentadas com mediação através
de perguntas orientadoras, para cada ação e operação de análise.
Nesta questão Q2, as ações da ASP, observadas foram: a compreensão do
problema,

a solução do modelo matemático. O desempenho dos alunos nesta

questão 2, foi melhor que a anterior, pois na ação de compreender o problema a
maioria correspondeu a identificação do objetivo do problema, alcançado assim a nota
4 e 5, referente ao elemento essencial da ação, conforme apresenta-se no Quadro 2.
Quadro 19 Demonstrativo de desempenho dos alunos na questão Q2

Fonte: confeccionado pelo autor

Esse resultado, possivelmente representa-se pela familiaridade do tipo de
problema, em que os significados da operação de equações lineares estão aparentes
no enunciado e é muito usual nos livros didáticos.
Conforme a tabela 2, percebe-se que os alunos A01, A05, A07 e A08 foram os
que mais apresentaram dificuldades, mesmo com a mediação das perguntas
orientadoras eles não realizaram nenhuma operação esperada da ação.
Quanto aos alunos A03 e A09 ficou evidente que eles atingiram todos os
elementos da ação o que possivelmente evidência que os mesmos não tem
dificuldade em reconhecer os dados e as condições presentes nos enunciados do
problema, refletindo assim, na média de 7,2, mostrada na tabela 2.
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Quadro 20 Quantitativo nas ações da ASP na Q2
P-2
A

1ªA

2ªA

3ªA

Y

A01

1

1

1

3

A02

5

1

1

7

A03

5

5

4

14

A04

4

2

4

10

A05

1

1

1

3

A06

4

1

3

8

A07

1

1

1

3

A08

1

1

1

3

A09

5

4

5

14

3,0

1,9

2,3

7,2

Mediana

4

1

1

7

Moda

1

Media

1

1

3

1,45

1,56

4,37

DP(%) 0,56 0,75
Fonte: confeccionado pelo autor

0,64

0,57

DP 1,83

Na ação de solucionar o problema,observou-se que os alunos em sua maioria
apesar de não estruturarem nenhum registro do percurso de operações na questão,
conseguiram corresponder aos objetivos do problema.
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Gráfico 2 Análise da questão 02 diagnóstico
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Fonte: confeccionado pelo autor

Diante da questão 02 através de uma sequência de pergunta os alunos que
demonstraram um desempenho melhor se compararmos com a questão 01 pois o
objetivo da questão era que os mesmos conseguissem identificar os objetivos da
questão e com esses objetivos construísse uma equação que representasse a solução
do problema e que assim encontrasse a resposta.
Na execução da questão Q3, as operações direcionadas cujas categorias de
ações eleitas foram: construir o modelo, solucionar e interpretar, os resultados não
atingiram patamar satisfatório de respostas conforme o quadro 3 abaixo.
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Quadro 21 Demonstrativo de desempenho dos alunos na questão Q3

Fonte: confeccionado pelo autor

Apesar de a questão conter perguntas orientadoras e trazerem indicativos de
construção do modelo matemático, representativo do problema como ação inicial
analisada nesta questão, a maioria dos alunos não fez nenhum registro de estratégia
ou rabisco para a solução do problema, conforme já observado na tarefa Q1, o que
possivelmente evidencia a falta de hábito em registrar “o como” resolver o problema
onde os mesmos apesar de todos terem se esforçado eles não deixaram claro a forma
de organizar suas estratégias de pensamento na busca de solução.
Também é possível confirmar que ao envolver as operações de equações do 1º
grau combinadas no enunciado do problema, o nível de acertos dos alunos foi bem

70
baixo do esperado, em relação a Q2 anterior, que envolvia mesmas ideias porem em
outra estrutura de organização, denotando menor conhecimentos prévios como
observado na Tabela 3.

Quadro 22 Quantitativo nas ações da ASP na Q3
P-3
A

2ªA

3ªA

4ªA

Y

A01

1

1

1

3

A02

1

1

1

3

A03

2

4

1

7

A04

1

1

1

3

A05

1

1

1

3

A06

1

1

1

3

A07

1

1

1

3

A08

1

1

1

3

A09

4

4

3

11

1,4

1,7

1,2

4,3

Mediana

1

1

1

3

Moda

1

1

1

3

DP 0,96

1,25

0,63

2,67

DP(%) 0,65

0,74

0,51

0,61

Media

Fonte: confeccionado pelo autor

Esse fato foi constatado mediante a pergunta da Q3, Isso evidenciou os
resultados mostrados no gráfico 3 onde apenas os alunos A03 e A09 obtiveram um
resultado durante as correções os demais alunos não conseguiram desenvolver
nenhuma linha de resolução da questão.
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Gráfico 3 análise da questão 03 diagnóstico
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Fonte: confeccionado pelo autor

Diante da questão 03 através de uma sequência de pergunta os alunos que
demonstraram um desempenho inferior ao esperado pois o objetivo da Constrói o
modelo matemático a partir das variáveis incógnitas e informações extraídas do
problema, soluciona o modelo matemático e o critério de aprovação, Dá resposta ao
(s) objetivo (s) do problema. Apenas o aluno A09 teve um ótimo desempenho, pois o
mesmo conforme as orientações da questão conseguiram realizar todas as operações
conforme o desejado. No entanto ao questionar os alunos após a correção da prova
os mesmos relataram que não haviam trabalhado com resolução de problemas dentro
dessa perspectiva seguindo assim um roteiro para se alcançar a solução.
Os resultados da aplicação da prova de lápis e papel, aos nove alunos, na fase
diagnóstica (pré-teste) podem ser observados em conformidade com os gráficos, pois
a mesma apresenta o desempenho dos alunos no teste diagnóstico, conforme a tabela
abaixo (quantificação dos Parâmetros de Avaliação).
Na questão Q4, optou-se em usar uma situação problema do tipo usual que
comumente se encontra nos livros didáticos, em que o nível de complexidade está na
ausência de perguntas direcionadas. Não foram feitas apenas perguntas orientadoras,
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nas quais o objetivo foi verificar o cumprimento de todas as ações da ASP. A tabela
de desempenho dos alunos retrata os resultados que os alunos apresentaram após
serem submetidos a situações problemas com características heurísticas.
Quadro 23 Demonstrativo de desempenho dos alunos na questão Q4
Ação

1A

2A

Operações
a) extrair todos os elementos
desconhecidos
b) Estudar os dados e suas condições
c) Reconhecer o (s) objetivo (s) do
problema
Total
a) Determinar as variáveis e incógnitas
b) Nominar as variáveis, incógnitas com
suas medidas
c) Construir o modelo matemático a partir
das variáveis incógnitas e informações
extraídas do problema
d) Realizar análises das unidades de
medidas do modelo matemático
Total
a) Selecionar o (s) método (s) matemático
(s) para solucionar o modelo matemático

P-4

3A

4A

b) Utilizar os recursos necessários para
solucionar o modelo
c) Solucionar o modelo matemático e o
critério de aprovação
Total
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;
e) 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, solucionálo e
interpretar sua solução. Por
Total

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1
n

1
n

1
n

1
n

1
n

1
n

1
n

1
n

1
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1

1

1

1

1

1

1

1

1

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1
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1
n

1
n

1
n

1
n

1
n

1
n

1
n

1
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fonte: confeccionado pelo autor

É possível verificar na tabela 4, os resultados insatisfatórios mediante a
aplicação desse tipo de situações problemas em que os alunos não têm familiaridade.
Tal avaliação trata-se do princípio da aprendizagem para o domínio do conteúdo de
sistema de equações lineares.
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Quadro 24 Quantitativo nas ações da ASP na Q4
P-4
A

1ªA

2ªA

3ªA

4ªA

Y

A01

1

1

1

1

4

A02

1

1

1

1

4

A03

1

1

1

1

4

A04

1

1

1

1

4

A05

1

1

1

1

4

A06

1

1

1

1

4

A07

1

1

1

1

4

A08

1

1

1

1

4

A09

1

1

1

1

4

1,0

1,0

1,0

1,0

4,0

Mediana

1

1

1

1

4

Moda

1

1

1

1

4

DP 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DP(%) 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Media

Fonte: confeccionado pelo autor

Essa situação evidencia o quanto é importante a ação de compreender o
problema, pois ela influencia diretamente no avanço das outras ações subsequentes
para a busca da solução e interpretação do problema e também a autonomia de
pensamento do aluno. Pois assim foi possível observar na prova de lápis e papel que
os alunos apenas tentaram resolver a questão sem fazer a análise da solução a partir
da compreensão inicial, das condições e dados do problema. Elementos esses
essenciais na compreensão do problema.
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Gráfico 4 análise da questão 04 diagnóstico
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Fonte: confeccionado pelo autor

De modo particular, esta avaliação busca identificar algumas habilidades na
resolução de problemas, pois, em grande parte o acerto ou o erro depende de
entender claramente uma questão. Isso se aprende sobre tudo pela prática, ou seja,
resolvendo exercícios. Observa-se que neste último gráfico para a questão 4 do
diagnostico todos os alunos obtiveram a pontuação 1 onde para esta questão deviam
realizar todas as ações da ASP de forma independente.
Tendo em vista que este é o primeiro contato dos estudantes com essa
metodologia era de se esperar tal resultado no qual pode assim estabelecer estratégia
de ensino assim como também estabelecer as atividades a serem desenvolvidas
pelos estudantes durante a elaboração da base orientadora da ação
O gráfico 5 da média das ações, demonstra de forma geral, o desempenho dos
alunos na prova diagnóstica. Nesta outra visão, a recorrência de análise esbarrou
novamente na evidência das dificuldades apresentadas pelos alunos, quanto ao
significado quanto a compreensão dos objetivos do problema no enunciado, que é um
fator que possivelmente dificulta a compreensão e interpretação das situações
problemas bem como a pouca habilidade de cálculo matemático.
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Gráfico 5 média das ações no diagnóstico.
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Fonte: confeccionado pelo autor

A partir da análise do diagnóstico realizado, foi possível perceber as dificuldades
dos alunos em resolver problemas matemáticos, uma vez que as categorias de
observação de cada ação da ASP não foram atingidas pela maioria dos alunos.
Também foi possível observar nas questões do diagnóstico, fatores indicativos
a respeito da baixa qualidade das ações analisadas. Diante disso, observou-se que
as qualidades das ações em resolver problemas, não se apresenta de forma
consciente, nem detalhada tampouco generalizada. O que aponta para a orientação
de uma Boa planejada que favoreça a compreensão lógica do conteúdo e dos
significados das operações, para que o aluno possa primeiramente compreender e
tornar consciente.
Diante disso, se analisou a possibilidade de organizar uma sequência de
atividades, com o intuito de garantir aos alunos a compreensão de conceitos e
habilidades nas operações. Dessa forma, buscou-se na elaboração da proposta da
sequência didática, e assim utilizar tais elementos imprescindíveis na construção do
sistema de ações centrado no planejamento com base na ASP em matemática.
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3.1.1. Analise descritiva do nível de partida do nível de partida dos
estudantes
Os conhecimentos prévios dos alunos foram analisados, de forma geral, não
alcançaram o nível satisfatório de aproveitamento, identificado assim pela maioria das
ações realizadas de forma pouco consciente com relação ao assunto de equações do
1º grau em resolver problemas. Um ponto importante para destacar na observação,
foi a baixa habilidade de execução das ações, ou seja, deduz-se que os alunos
realizaram os cálculos mesmo sem compreender completamente qual era o objetivo
do problema.
Neste contexto, ao analisar as respostas dos alunos eles demonstraram
dificuldades para elaborar os modelos matemáticos e, consequentemente, para
solucionar os problemas (Q-03 e Q-04), o que ocasionou uma pontuação baixa no
quantitativo das respostas corretas desses problemas, tendo em vista que os alunos
apresentaram uma organização confusa e incompleta na resolução dos problemas.
Ao analisarmos um problema, é de grande importância a compreensão do
objetivo do problema para a elaboração do modelo, no entanto, isso tem sido um
grande desafio aos alunos quando há elementos desconhecidos, logo, essa
habilidade permaneceu limitada para realizar tais procedimentos, mesmo que
estivessem identificados os dados e nomeado as variáveis forma de relacionar com o
conceito de equações do 1º grau se deu de forma insuficiente.
No entanto a elaboração do modelo para resolução depende dos
conhecimentos que já se tenha. Ao analisarmos o problema (Q-04) onde o aluno de
forma independente deveria realizar todas as ações, apresentou um quantitativo ainda
mais inferior na pontuação. Ao analisar este problema em particular, observou-se que
todos os alunos, apresentaram dificuldades para relacionar os conhecimentos sobre
equações do 1º grau aplicados em situações problema.
De maneira geral, ao analisar o desempenho dos alunos nas quatros questões,
observou-se que os mesmos apresentaram dificuldades para resolver problemas sem
modelos elaborados na questão. Em uma aula posterior foi realizado a correção da
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prova diagnostica propiciando assim momentos de reflexão, questionamentos para
motivar a colaboração verbal dos alunos.
Todos as questões do diagnóstico foram solucionadas pelo professor utilizando
o método da ASP, que objetivou induzir ativamente a participação dos estudantes na
construção dos modelos das equações, para encontrar os resultados.
Os alunos apresentaram dificuldades em elaborar os modelos matemáticos,
com a aplicação do conceito de equações do 1º grau em diferentes situações. Assim,
no processo de retroalimentação, o professor procedeu com esclarecimentos
detalhados e abordagem com mais ênfase na elaboração dos modelos matemáticos
com relação a aplicação dos conceitos.
3.2. Análises da Base Orientadora na aprendizagem de sistemas de
equações lineares

3.2.1. Etapa nº1 Formação da BOA
A observação das análises por meio das etapas está estruturada de forma
progressiva conforme a teórica. Um fator para a motivação nas aulas deu-se na forma
explicativa da solução dos problemas pelo professor e a resolução realizada pelos
alunos durante todo o processo.
É importante destacar a influência da BOA 3 na direção das aulas práticas,
como um dos pontos de partida para o início da assimilação dos conceitos. Neste
contexto, as ações materializadas foram inicialmente organizadas pelos conceitos
básicos de equações lineares, progredindo para aplicação em sistema de equações
lineares.
A etapa verbal externa demonstrou alguns aspectos descritivos dos alunos com
relação às ações realizadas nos problemas. Da mesma forma, a ação da linguagem
externa possibilitou observar por meio das análises o desempenho da expressão
verbal (seminários) dos alunos no contexto do conteúdo de sistemas de equações
lineares, seus questionamentos tomaram proporção mais aguçada durante este
período. A etapa mental se sobressaiu pela análise do teste final da pesquisa,
observando a maneira de transferência na aplicação das definições e conceitos.
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3.3. Base Orientadora da Ação: A influência da Orientação Verbal nas Aulas
Práticas

Analisando a prática do professor no que se refere a influência da orientação
verbal nas aulas, os questionamentos construídos foram de grande base para o
objetivo da observação e o estimulo a reação oral dos alunos.
O interesse da pesquisa, nos leva a procurar certos momentos de observação
dos questionamentos feitos pelos alunos, pois é especialmente significativo dentro do
referencial para análise, diante das respostas, dos alunos. Desse modo, observou-se
que os estudantes, pela maneira de não responder e não questionar do qual já
estavam habituados, não demonstraram inicialmente um processo de organização
das ideias conceituais quanto à equações lineares.
Dadas às circunstâncias, o ensino organizado por meio da ASP, com base
fundamental na teoria das etapas das ações mentais, proporcionou mudanças
também em minha prática docente.
3.4. Formação da Ação Materializada nas Atividades Práticas
As atividades em sala de aula aplicadas com mais detalhes sem dúvida foi um
ponto importante no ensino do conteúdo de sistema de equações lineares. As
atividades de situações problemas foram solucionadas pelos alunos de maneira clara
para análise dos dados. O procedimento passo a passo, proporcionou mais clareza
dos conceitos relacionados, bem como as discussões e debates promoveram
momentos de reflexão para os próprios alunos, quanto à importância de um estudo
reordenado dos conteúdos, antes observado como algo sem importância na vida dos
estudantes.
Os problemas foram trabalhados visando contribuir para a interação com a
aplicação matemática nos cálculos dentro do contexto de sistemas de equações
lineares, anteriormente, conhecida como algo difícil e tedioso, na opinião dos alunos.
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As aulas favoreceram o surgimento de um contexto qualitativo para estabelecer
uma compreensão das atividades, contudo as aulas de explanação do assunto não
foram suficientes para a assimilação dos alunos, portanto, as aulas práticas de
resolução de problemas, causaram mais facilidade de questionamentos, pois o
professor esteva mais próximo, nesse acompanhamento, logo, os alunos se
organizaram para esclarecer as dúvidas
3.3. Formação da Ação Verbal Externa

A etapa da ação verbal externa foi observada durante o processo de
desenvolvimento das atividades da fase formativa. As observações foram destacadas
pelas descrições verbais dos alunos baseado na explicação dos mesmos, quanto aos
problemas solucionados. Desse modo, estes problemas foram selecionados por
possibilitar argumentos descritivos dos alunos na interpretação das soluções.
No resultado do primeiro problema solucionado pelo aluno (A-01) nesta fase,
percebeu-se que as características da forma verbal e mental não estavam
desenvolvidas, mas, esta característica pode ser considerada como aceitável nesta
na etapa, tendo em vista este problema, ser o primeiro modelo como ação
materializada do conceito de sistema de equações lineares na forma detalhada
elaborado por este aluno, logo, suas ideias para aplicação são aceitáveis. Isso
demonstra que, a forma verbal externa deste aluno ainda precisaria ser aguçada,
mesmo após a explanação da aula prática.
As ações mentais ainda se encontravam de forma razoável quanto a aplicação
dos conceitos de equação linear e sistemas de equações lineares, apesar de pouco
demonstrar de forma descritiva estes conceitos, não foi possível fazer mais análises
da compreensão de forma totalmente consciente. Portanto, os conhecimentos
aplicados ainda se encontravam em fase de organização, logo, suas ideias
apresentaram-se pouco conscientes para explicar completamente a interpretação dos
procedimentos desenvolvidos.
Pode-se observar que, o estudante durante o desenvolvimento da atividade,
estava bastante dependente das orientações práticas, mas fazendo uma relação ao
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nível de partida melhorou a leitura e a maneira de interpretação do problema, pois
extraiu elementos importantes para elaborar o modelo, porém não foi suficiente para
elaborar corretamente, mas ainda assim demonstrou um avanço, o que resultou em
resposta parcial do problema.
Figura 4 Resolução do problema 01

Fonte: autor

O esboço do problema (P-04) solucionado pelo aluno (A-01) demonstrou a
forma de resolução por ações pouco consciente, pois a ação essencial do problema
consistia em construir o modelo com base nas informações que o problema fornecia
construindo assim um sistema linear, deduz-se, que o elemento desconhecido a ser
respondido tenha desmotivado a elaboração do modelo pelo aluno.
O aluno (A-03) solucionou o problema (P-03) de maneira pouco consciente,
apenas usando a forma descritiva conceitual de equações equivalentes, no entanto, a
resposta foi insuficiente para responder completamente o problema, pois essa
informação não é uma condição, porém é evidentemente necessário conhecer, pois
esse problema previa a elaboração de um modelo algébrico a partir de um modelo já
construído.
As assimilações das ações foram pouco conscientes para resolver o problema,
o aluno não buscou as condições essenciais sobre sistemas equivalentes, o que
demonstrou uma dificuldade de separar e identificar as propriedades essenciais do
problema.
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Do mesmo modo, o estudante desenvolveu o problema (P-02) pouco
consciente, ou seja, com ações incompletas. Deduz-se que o estudante não
compreendeu o objetivo do problema, por apresentar aplicação em um novo contexto,
logo, identificou que havia elementos desconhecidos, portanto, encontrou dificuldade
de interpretar e consequentemente explicar os procedimentos matemáticos, então, as
ações tornaram-se mais complexas de serem assimiladas por este aluno.
O aluno (A-07) resolveu o problema (P-02) em nível consciente, mas, a forma
materializada não estava bem desenvolvida, do mesmo modo, as formas, verbal e
mental, ainda não estavam suficientemente conscientes para expressar os elementos
estruturais de um sistema de equações lineares. Assim, sua descrição explicativa foi
identificada como pouco consciente, não atende completamente a solução do
problema, e foi insuficiente para realizar análise da compreensão, fazer relações com
os conceitos e interpretação da solução.
“esse primeiro contato com a resolução de problemas tem sido
bem difícil pois não tive um base de ensino que trabalhasse
dessa forma com o conteúdo”.

No problema (P-03) o aluno (A-07) resolveu em nível consciente, demonstrou
melhor compreensão ao fazer a leitura completa e nominou as variáveis, mas não
construiu o modelo matemático para encontrar a solução, sendo essa a condição do
problema.
“por mais que consiga entender o problema tenho dificuldade
nessa analise de construção de um modelo que me dê a
resposta do problema”.

Deduz-se que, o estudante não compreendeu o objetivo geral do problema, e
não buscou identificar os conceitos relacionados já estudados e os novos conceitos
inseridos no problema, ficando apenas em uma mera interpretação de um modelo
pouco consistente. Portanto, a ação verbal externa deste aluno, não esboçaram total
compreensão do mesmo.

O estudante (A-09) revolveu o problema (P-03) totalmente consciente, extraiu
todos os elementos do problema, elaborando aplicações ao modelo. Respondeu ao
problema de forma explicativa, como se esperava de um resultado satisfatório.
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Figura 5 representação gráfica da solução do problema (P-03)

Fonte: autor

No entanto ao se representar os resultados no gráfico o aluno teve dificuldade,
pois não teve uma base de ensino para se trabalhar com o plano cartesiano. No
entanto, o aluno demonstrou na forma verbal a maneira correta de descrever o
problema e no modo de solucionar, usando inclusive o modelo matemático. Desse
modo, o aluno demonstrou a relação algébrica por meio da equação linear. Mas na
representação gráfica ainda existe uma confusão por representar as equações no
plano.
“sei que cada equação do sistema representa os pontos de uma
reta no plano”.

No problema (P-05) o aluno resolveu razoavelmente consciente, as três
primeiras ações foram realizadas de forma incompletas, e a ação essencial totalmente
errada. Daí por diante não conseguiu mais realizar as ações. Tentou explicar o que
tinha feito, mas seus argumentos não foram fundamentados:
“não sei como verificar se um par ordenado é realmente solução
do sistema”.

Observou-se que o estudante não esboçou avanço na forma de compreensão,
mais ainda se encontrava razoavelmente inconsciente com relação a aplicação do
novo conceito. O aluno (A-09) solucionou em nível consciente o problema (P-03).
Observou-se que destacou o modelo para solução relacionada ao problema.
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“O conjunto dos pares ordenados representam a solução dos
sistemas lineares”.

Suas ideias de assimilação são razoavelmente conscientes, mas ainda precisa
melhorar.

A solução do problema (P-03) foi considerada pouco consciente pela

execução das ações, não foi possível analisar completamente.
“não há como mostrar que a intersecção de retas determina a
solução de um sistema linear”.

Essa afirmativa do estudante, não demonstrou uma estruturação do
procedimento de resolução, logo, suas ideias assimilativas foram razoavelmente
conscientes para aplicação no contexto deste problema.

3.4. Formação da Ação em Linguagem Externa para si

Nesta fase da pesquisa, foram destacados três problemas para as análises de
desempenho, das ações qualitativas que expressavam a linguagem externa, por meio
da descrição dos procedimentos realizados e as características das ações contidas
nestes problemas.
Os resultados das soluções dos problemas nesta Etapa de Formação da
Linguagem Externa para si, conforme as características independentes explanada,
generalizada e consciente, foram analisadas de acordo com os procedimentos
utilizados na Etapa Verbal Externa, contudo, na observância de identificação de
evidências da aquisição da forma mental, das ideias conceituais de sistemas de
equações lineares, no aspecto reduzido e automatizado.
Desse modo, cada estudante que participou da realização das atividades,
apresentou desempenho qualitativo parcialmente consciente e pouco consciente na
execução das ações, ou seja, nenhum dos alunos alcançou totalmente o nível de
indicadores máximos das atividades desta fase.
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Ainda assim, foi considerado que este processo se caracterizou pela variação
da complexidade dos problemas, isto é, a cada aplicação de um novo problema,
inseriu-se também elementos novos do contexto do conteúdo de sistemas de
equações lineares. Portanto, todo o processo da fase formativa foi desenvolvido no
contexto da formação conceitual por ideias particulares.
O estudante (A-01) quanto ao problema (P-03) solucionou em nível consciente
as ações. Sua forma verbal descritiva se apoiou na definição geral, “[...] investigamos
os valores do sistema de equações lineares. Observa-se que a solução do sistema
linear é o ponto onde as retas se encontram”. Esse foi um entendimento intuitivamente
correto, mas poderia ser mais detalhado. Porém, seu esboço algébrico e descritivo
demonstrou que há elementos de uma ideia nova sendo assimilada.
Na resolução do problema (P-04) o aluno (A-01), não se referiu ao conceito de
sistemas lineares para justificar sua explicação, ou seja, o modelo da definição
explanado na aula prática. Observou-se que a forma materializada melhorou, mas
ainda de modo geral ainda permanecia razoável para a assimilação da definição de
sistema de equações lineares.
A descrição das respostas expressadas por este aluno, demonstrou avanço na
forma verbal externa, mas ainda não havia estruturado seus conhecimentos para
aplicação em nível de abstrato e a transferência do que aprendeu.
Outra característica mais observada, foi a prática do estudante ao iniciar os
problemas sempre identificar corretamente as variáveis e incógnitas nominando as
mesmas. Mas, mesmo assim, ainda apresentou dificuldades na elaboração dos
modelos matemáticos para encontrar a solução dos problemas, ou seja, esta é uma
ação que ainda está sendo desenvolvida por este aluno de forma gradual e pela
execução mais consciente das ações.
Diante do que foi exposto, concluiu-se, que este aluno está apto para resolver
problemas com modelos elaborados. Observou-se também, que suas descrições
verbais dos procedimentos das ações, foram realizadas com mais frequência, embora
as justificativas estivessem parcialmente corretas.
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O estudante (A-02) demonstrou uma compreensão previamente consciente
quando compreendeu a aplicação da ideia de sistemas equivalentes no problema e
realizou os cálculos.
Desse modo, esboçou o modelo gráfico observando que se os sistemas são
equivalentes então eles possuem o mesmo ponto comum de solução. Em seu
comentário “as retas possuem o mesmo ponto em comum”, compreende-se um
entendimento intuitivamente correto, mas a abstração ainda se encontrava em nível
razoavelmente consciente para atender o objetivo da questão.
O estudante (A-05) no problema (P-04) elaborou parcialmente consciente as
ações, o mesmo não realizou o detalhamento da relação funcional entre os sistemas
equivalentes, apesar da descrição explicativa, não aplicou cálculos.
O estudante (A-07) no problema (P-04) desenvolveu a ação pouco consciente.
Desse modo, sua assimilação neste problema foi pouco consciente com relação a
interpretação do conceito de sistemas lineares equivalentes.
O problema (P-01) foi solucionado em nível pouco consciente, as explicações
foram insuficientes, logo, sua forma de assimilação com relação a interpretação foi
razoável, na observância da expressão abstrata, ou seja, demonstrando ideias ainda
pouco consistentes.
O estudante (A-08) desenvolveu o problema (P-01) com todas as ações em
nível pouco consciente. O texto explicativo do aluno foi insuficiente para esboçar
compreensão da definição de sistemas lineares, pois simplesmente afirmou que “o
conjunto de equações não tem solução”.
Portanto, observou-se que o estudante apresentou uma resposta totalmente
incorreta. Desse modo, conclui-se que esta resposta não atendeu ao objetivo do
problema, cabendo apenas para uma conclusão das operações realizadas.
Os demais estudantes não conseguiram resolver os problemas analisados
onde os quais tiveram mais algumas aulas para realimentar o conteúdo estudado para
que se pudesse avançar na pesquisa.
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3.5. Desempenho da Assimilação da Avaliação Formativa e Final
As aulas tiveram como foco destacar as Atividades de Situações Problemas,
contextualizando com o conteúdo de sistema de equações lineares. Por conta de um
período bem curto, foram apenas escolhidos quatro problemas. As provas de lápis e
papel foram instrumentos avaliativos do processo, por meio delas seus resultados
foram transformados em dados qualitativos para análise do desempenho dos alunos
participantes.
Durante o processo de planejamento da Atividade de Situações Problema com
o conteúdo de sistema de equações lineares a participação dos alunos foi fundamental
na condução do processo formativo. A seleção dos problemas fora determinante para
a assimilação das definições e conceitos do conteúdo de sistema de equações
lineares pelos alunos, fator que foi demonstrado no desempenho individual durante o
processo.
3.6. A avaliação formativa

Os resultados do processo de assimilação dos estudantes, apresentam-se nos
gráficos como resultados conceituais das análises dos problemas, tendo como fonte
de complementação os formulários de análise para os resultados qualitativo e
quantitativo do desempenho da fase formativa.
Os gráficos seguintes demonstram o desempenho qualitativo de acordo com
as características das ações da ASP, relacionadas com o contexto de cada problema,
que representa sua ação essencial, para encontrar a solução. Os indicadores
quantitativos representam o desempenho das ações quanto a realização completa do
indicador essencial e os demais associados a ação.
Na questão um da prova formativa (Q1) onde é apresentado ao estudante um
modelo já pronto, o objetivo foi introduzir modelos já prontos, analisou-se a
compreensão do estudante, na ação solucionar o modelo matemático.
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Gráfico 6 Comparativo entre a prova diagnóstica e formativa

COMPARATIVO DAS AÇÕES
6
5

4
3
2
1
0
A01

A02

A03

A04
1ª QUESTÃO D

A05

A06

A07

A08

A09

1ª QUESTÃO Fo

Fonte: confeccionado pelo autor

Nesta questão (Q1), analisou-se como ação essencial, a solução do modelo
conforme podemos observar o desempenho dos estudantes fazendo um comparativo
com o diagnóstico os alunos A06 e A07 um grande avanço em solucionar um problema
com essas características.
Ao se notar a observância do detalhamento das soluções, de acordo com as
características das ações, o aluno (A-01) desenvolveu a questão (Q1), pouco
consciente, não conseguiu solucionar o modelo da mesma forma como no
diagnostico, desse modo, suas ideias para aplicação de métodos matemáticos ainda
não são razoáveis, o que demostra a forma perceptiva do aluno pouco estruturada.
Nesse contexto, o professor deve levar em conta a organização do estudo do
conteúdo pelos alunos, a exploração não somente dos procedimentos definidos como
tradicionais e usos de algoritmos, mas sobretudo, a compreensão dos princípios
essenciais para que os alunos possam desenvolver suas capacidades criativas e de
atitudes para resolver diversas situações problema.
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Gráfico 7 comparativo entra as ações da questão 2
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Fonte: confeccionado pelo autor

Seguindo a análise para a questão Q2, as ações da ASP observadas, de
compreender o problema, construir o modelo, encontrar sua solução e interpretá-lo,
confirmou-se um pequeno avanço na aprendizagem, no desempenho que os alunos
tiveram. Podemos perceber que os alunos A6, A7 e A9 mantivera mum padrao de
desempenho.
Quanto a questão (Q2) o estudante A1 resolveu em nível pouco consciente,
iniciou corretamente identificando os dados, porém não progrediu na elaboração do
modelo, tendo em vista que não analisou precisamente os objetivos da questão. Ao
construir um modelo matemático é iddeal que os alunos registrem suas estratégias
para solucionar o problema. Isso ficou pouco evidente, uma vez que a maioria dos
alunos ao representar seu modelo matemático o fizeram de forma imprecisa e pouco
organizada.
Importante observarmos no gráfico comparativo das questões Q3 a seguir, que
apesar da aparentemente pontuação superior, obtida pelos alunos nessa ação,
apenas o aluno A9 atingiu além do elemento essencial, todos os outros não essenciais
da respectiva ação desejada.
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Gráfico 8 comparativo entre as questões Q3
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Fonte: confeccionado pelo autor

Conforme os detalhamentos da execução das ações, na questão Q3 o aluno A1,
demonstrou nível melhor na execução das ações pouco consciente, pois elaborou um
modelo algébrico para encontrar a solução para o problema. Portanto, a assimilação
das ações foi razoavelmente consciente para resolver o problema.
Contudo também pode se notar o excelente desempenho dos outros estudantes
nesta questão. Isso denota que os alunos de forma geral, não apresentaram
dificuldades quanto as informações matemáticas contidas no enunciado e nem na
escolha de estratégia de cálculo para encontrar a solução.
Fazendo uma reflexão ao ensinar a matemática, deve se deixar claro que a
leitura de um problema matemático é um fator que surge lado a lado com a
interpretação dos problemas matemáticos e não matemáticos, e que ainda não se
apresenta nas aulas de matemática com tanta frequência, embora acredita-se que a
leitura favorece aos indivíduos melhores capacidades de compressão textual e de
interpretação.
Esse foi um ponto importante durante aulas pois para alguns dos alunos
participantes da pesquisa relataram nessa dificuldade em ler e interpretar os
problemas matemáticos. Desse modo, as ações tornaram-se mais complexas de
serem assimiladas.

90
Na questão Q4 os alunos, desenvolveram as ações razoavelmente consciente,
a ação essencial foi parcialmente completa, os mesmos não realizaram o
detalhamento do modelo matemático para encontrar a solução.
Gráfico 9 Comparativos entres as quartas questões
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Fonte: confeccionado pelo autor

Pode-se observar que todos os alunos resolveram com êxito as ações de
compreender e construir o modelo matemático, solucionar o modelo e interpretar a
solução pois souberam realizar as relações entre as informações pedidas, com os
dados existentes.
Os alunos que demonstraram compreender e aplicar melhor o conteúdo de
sistema de equações lineares no teste diagnóstico, não apresentaram dificuldade na
interpretação dos problemas, para elaboração dos modelos matemáticos.
No entanto, deve se destacar que houve pouco desempenho qualitativo dos
alunos, pois nesta classificação de problemas foi proposto aumento gradativo no nível
de complexidade para resolução, com o a inserção do conteúdo de equações lineares
no contexto dos problemas.

Portanto, os alunos que mantiveram-se frequentando as aulas, apresentaram
melhores resultados, mesmo não tendo alcançado um bom desempenho no teste
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diagnóstico. O que pode ser observado no desempenho do aluno A1 quanto ao
expressivo avanço na primeira ação e consequentemente nas demais ações. Os
alunos (A8 e A9), anteriormente identificados por habilidades pouco consciente,
apresentaram melhor desempenho em relação ao diagnostico.
3.7. A avaliação Final
As questões realizadas pelos alunos no teste final do conteúdo de sistema de
equações lineares (provas de lápis e papel), foram analisados conforme o
detalhamento dos resultados obtidos por cada aluno, deve se deixar claro que todos
participaram das atividades e avaliações finais.
Gráfico 10 Questão 01 da avaliação final
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Fonte: confeccionado pelo autor

Aluno (A-01) em relação as outras provas demostraram um avanço em
solucionar um modelo matemático já construído do problema. O mesmo encontrou
as respostas corretas das questões. Porém ainda faltou mais organização na
organização do método de resolução escolhido para a questão.
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Gráfico 11 Comparativo de desempenho entre as questões das provas
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Fonte: confeccionado pelo autor

Os alunos A04 e A05 demonstraram um avanço nesta ação solucionar o
modelo, distinguindo as propriedades essenciais para alcançar os resultados de
solução do problema. Nesta questão desenvolveu se apenas a ação de solucionar um
modelo, isso demonstra que os alunos nesta ação resolveram em nível razoavelmente
consciente ao se fazer um comparativo com questões similares das avaliações
diagnosticas e formativa.
Gráfico 12 Questão 02 da avaliação final
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O desempenho dos alunos no desenvolvimento das ações ficou evidente nesta
questão, todas as ações foram realizadas razoavelmente corretas, isso implica que os
alunos compreenderam corretamente os objetivos das questões, elaboraram os
modelos para encontrar a respostas da questão.
Gráfico 13 Comparativo entre os objetivos de cada questão
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Fonte: confeccionado pelo autor

Observou-se que houve um avanço consciente com relação ao diagnostico.
Logo estes alunos, realizaram os procedimentos corretos, demonstrando o nível de
separação das propriedades do conteúdo de sistemas de equações lineares.
Distinguiram os níveis de separação das propriedades essenciais, mantendo maior
dissociabilidade dos casos particulares, ao aplicar os conceitos do conteúdo de
sistemas de equações lineares realizando assim as ações de maneira razoavelmente
consciente.
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Gráfico 14 Questão 3 da prova final
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Fonte: confeccionado pelo autor

Podemos perceber que a maioria dos estudantes extraiu os elementos
essenciais da questão, determinaram parcialmente os objetivos. Nomearam e
construíram os modelos parcialmente corretos, pois faltou mais atenção na exploração
das operações que determinam uma equação linear. Encontraram o método correto
para calcular o sistema de equações, porém ainda tiveram problema com as
operações básicas de cálculo referente as regras de sinais.
Gráfico 15 Comparativo entre as questões 3 da provas
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Apesar de lerem e extrair os elementos, alguns ainda tiveram dificuldade de
compreensão suficientemente para relacionar corretamente com o objetivo do
problema. Alguns construíram parcialmente o modelo, encontraram o método para
solucionar, mas fizeram os cálculos parcialmente corretos ou incorretos.
Gráfico 16 Analise da questão 4 da prova final
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Fonte: confeccionado pelo autor

No desempenho do teste final, os alunos avançaram significativamente em
relação aos demais testes, pois 04 deles apresentaram mais assertivas dos problemas
solucionados (Gráfico 16). Mesmo que ainda abaixo do esperado, mas os alunos (A08
e A09) mantiveram o avanço em relação a fase diagnóstica e formativa, o aluno (A06) demonstrou melhor aplicação dos conceitos também em relação as fases
anteriores.
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Gráfico 17 Comparativo entre as questões 4
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No (Gráfico 17) observou-se que todos os alunos atingiram satisfatoriamente as
pontuações da solução na questão Q4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em meio os recursos utilizados para ir além do ensino tradicional da
aprendizagem mecânica, o maior desafio é integrar as “novas metodologias na
educação”. Avaliar o impacto dessas metodologias na busca da promoção da
aprendizagem do aluno requer embasamentos epistemológicos e das teorias da
aprendizagem, podendo assim apontar caminhos para novos métodos inovadores no
processo de ensino e aprendizagem.
As pesquisas na educação básica são de tal forma complexas. Sobre os
resultados dos trabalhos com relação aos objetivos se alcançou os objetivo geral
apresentado na proposta, na concepção de que o processo de ensino do conteúdo de
sistemas de equações lineares associado a Atividade de Situações Problema, como
estratégia de ensino, seguindo os fundamentos Teóricos da Aprendizagem de
Formação das Etapas das Ações Mentais, alcançou expressivas análises
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consideradas como eficaz na aprendizagem dos estudantes da 2º série do ensino
médio da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves.
No decorrer da pesquisa se observou que apesar de muito empenho dos
estudantes, não foram totalmente sistematizados os conceitos ideais que
fundamentariam melhor a assimilação do conhecimento de sistemas de equações
lineares. Esse ponderamento, obteve-se pela insuficiência do tempo destinado para o
estudo, se tratando de um assunto de característica fundamental da matemática no
ensino médio.
As contribuições da ASP na aprendizagem de sistemas de equações lineares,
foram fundamentais para a assimilação dos conceitos, pois este método apresenta
formas detalhadas na aplicação e execução das ações, assim, obteve-se a forma
objetiva de identificação das características das ações segundo os aspectos da teoria
de Galperin.
Assim, observou-se a possibilidade de se alcançar de fato um ensino que
promova uma aprendizagem eficaz com a abordagem do processo de ensino
aplicado. No entanto, este processo demanda um tempo maior para aplicação,
dedicação do profissional, estudos mais frequentes do processo de aprendizagem
com fundamentação teórica da psicologia cognitiva.
A pesquisa cumpriu seu objetivo principal, o estudo da aprendizagem foi
realizado utilizando como parâmetros explicativos fundamentais a Teoria de
Formação por Etapas das Ações Mentais de Galperin, em cada problema solucionado
pelos alunos, por meio do efeito da Atividade de Situações Problemas em sistema de
equações lineares, escolhido para análise.
O desenvolvimento do processo de ensino do conteúdo de sistemas de
equações lineares, foi organizado a partir da teoria de formação das etapas das ações
mentais. Assim como, as análises explicativas da aplicação do sistema invariante de
quatro ações no conteúdo de equações lineares através da Atividade de Situações
Problemas (ASP), segundo os pressupostos da teoria.
A avaliação do processo de ensino na aprendizagem do conteúdo de sistema
de equações lineares desenvolvido por meio da ASP, ocorreu apoiado nas três fases
de aplicação dos problemas (diagnóstica, formativa e final), onde se obtiveram os
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resultados das resoluções dos problemas selecionados de cada fase da pesquisa. A
proposta do sistema de quatro ações para a didática de resolução de problemas no
conteúdo em questão, foi aplicado com uso da ASP como uma estratégia de resolução
de problemas, fundamentado na teoria de formação por etapas das ações mentais.
Assim, avaliou-se que a estratégia metodológica da ASP influenciou
positivamente na aprendizagem dos alunos, no entanto, o tempo de aplicação foi
insuficiente, para analisar mais discussões quanto a consolidação da aprendizagem.
Portanto, compreendeu-se que a aplicação do método de resolução de problemas
requer maior tempo para que os alunos possam realizar as transferências do
conhecimento novo com mais êxito.
No Ensino de Ciências em matemática uma sequência didática integrando os
recursos das “metodologias em educação”, norteados por meio de tais teorias, pode
facilitar a ampliação do conhecimento do sujeito em relação aos conceitos
matemáticos. Permitindo que estes os interprete e busquem solucionar problemas
utilizando a resolução de problemas como metodologia de ensino, tendo uma
compreensão do mundo de forma mais atuante e participativa, compreendendo a
importância do significado da ciência e da matemática na vida humana e social,
construindo uma cidadania mais crítica para agir diante das inúmeras questões
políticas, ambientais, sociais e cotidianas.
Portanto, esta pesquisa contém um aporte para futuros estudos no contexto da
resolução de problemas, visando a assimilação de conceitos, aplicadas em várias
áreas do campo das Ciências Exatas, da Terra e Ciências da Educação
Desse modo, este estudo fica recomendado aos professores do campo da ciência
e da matemática, para possíveis replicações, por meio e apresentação do seu produto,
um conjunto de sugestões para elaboração das aulas e assim alcançar resultados
inovadores contribuindo para a motivação professores a inovarem suas práticas no
ensino.
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