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EDITORIAL

O Segundo Volume, neste ano de 2016, traz sete artigos, cujos temas são diversificados 
e envolvem a Formação de Professores, a Modelagem Matemática, a  Didática da Matemática, 
a Educação Financeira, a Educação Estatística e a Leitura e Escrita nas Aulas de Matemática.

O primeiro artigo deste Volume, intitulado O Subprojeto PIBID Pedagogia Campus IV: 
Olhares sobre Uma Experiência Formativa em Matemática, de autoria de Francisca Terezinha 
Oliveira Alves, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), apresenta os resultados de uma 
experiência formativa em Matemática, que foi organizada para ser vivenciada com os alunos 
bolsistas do Subprojeto PIBID Pedagogia Campus IV, da Universidade Federal da Paraíba. Tal 
formação teve como objetivo primordial apresentar os aportes do trabalho com a Matemática 
para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no que se refere ao trato com a Alfabetização 
Matemática e o uso de Jogos Matemáticos como uma possibilidade de trabalho pedagógico. 

O artigo seguinte, intitulado Desenvolvimento do Conhecimento do Conteúdo e do 
Ensino de Situações Problema Envolvendo Transformações de Estruturas Aditivas, de autoria 
de Angélica da Fontoura Garcia Silva, Maria Elisabete Brisola Britto Prado, Mirtes de Souza 
Miranda e Ruy Cesar Pietropaolo, da Universidade Anhanguera (UNIAN-SP), apresenta uma 
pesquisa desenvolvida por duas professoras que lecionam para os Anos Iniciais, participantes 
de um Grupo de Estudos, tem o propósito de analisar o desenvolvimento do conhecimento do 
conteúdo e do ensino como descrito por Ball, Thames e Phelps, em situações que envolvem 
o significado da transformação de estruturas aditivas. 

No terceiro artigo, intitulado Developing Critical and Reflective Dimensions of 
Mathematical Modeling in Virtual Learning Environments, de Milton Rosa e Daniel Clark 
Orey, da Universidade Federal de Ouro Preto-MG (UFOP), os autores discutem como a 
Modelagem Matemática torna-se uma metodologia que tem como foco o desenvolvimento 
de uma eficácia crítica e reflexiva que pode engajar os alunos em um processo de ensino-
aprendizagem contextualizado, o que possibilita o seu envolvimento na construção de 
soluções de significância social. Segundo os autores, a educação à distância auxilia os alunos 
a superararem as dificuldades relativas à adoção de cursos de Modelagem Matemática, 
que sejam críticos e reflexivos, uma vez que as ferramentas tecnológicas oferecidas pelas 
plataformas, como a Moodle, são simples e funcionais. Por meio do desenvolvimento de 
fóruns de discussão e videoconferências, os professores e os tutores são capazes de analisar 
as interações ativadas por essas ferramentas, que contribui para o desenvolvimento reflexivo 
da elaboração de modelos matemáticos no AVA.

O artigo de André Pereira da Costa, Alexandre Luís de Souza Barros, Maria Sônia Leitão 
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Melo Vieira e Almir Pereira de Moura, todos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
intitulado A Transposição Didática do Conceito de Múltiplos: As Mudanças Ocorridas em 
uma Aula de Matemática busca analisar o polo do saber presente na composição do sistema 
didático (professor, aluno e saber) em uma classe de Matemática do ensino básico. Com uma 
abordagem qualitativa, nessa pesquisa, investigamos o percurso e as modificações sofridas 
pelo saber “múltiplos”, desde os livros de Teoria dos Números até a abordagem estabelecida 
por um professor, em uma aula de Matemática do 6º Ano do Ensino Fundamental, de uma 
escola pública de Recife – Pernambuco. A base teórica foi a noção de Transposição Didática, 
desenvolvida inicialmente por Verret (1975) e ampliada por Chevallard (1991), no campo da 
Didática da Matemática de gênese francesa. 

O quinto artigo, de autoria de Hernandes Brandão, da Universidade Estadual da Paraíba, 
em seu artigo intitulado Utilizando a Matemática Financeira no Dia a Dia: Uma Discussão 
Possível e Necessária com Alunos da Educação de Jovens e Adultos apresenta uma análise a 
respeito da relevância da Matemática Financeira nas aulas da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), tendo em vista que esta modalidade de ensino não busca, simplesmente, oferecer um 
ensino àqueles que não tiveram acesso ou que interromperam os estudos na idade esperada. 
Acredita-se que este tema pode ser um diferencial nas aulas de Matemática, bem como é 
capaz de despertar uma participação ativa, já que estes conteúdos estão presentes no dia a 
dia das pessoas. 

  O artigo seguinte, de autoria de José Roberto Costa Júnior, Robson da Silva Eugênio 
e Carlos Eduardo Ferreira Monteiro, todos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
intitulado Análise de Trabalhos em Educação Estatística dos Encontros Nacionais de Educação 
Matemática – ENEM apresenta análises das comunicações científicas publicadas nos Anais do 
Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM-SBEM) nas edições de 1995 a 2016. A 5ª 
edição do ENEM em 1995 foi imediatamente anterior à inclusão de conteúdos de Estatística 
no currículo da Educação Básica e, ao longo do período das outras edições o ENEM, começou 
a ter um grupo de trabalho específico para Educação Estatística. 

O sétimo e último artigo deste Volume, intitulado Introduzindo Práticas de Leitura e 
Escrita nas Aulas de Matemática: A Quebra do Silêncio, de autoria de Marília Lidiane Chaves 
da Costa e Cláudio Pereira da Silva, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), nos apresenta 
uma pesquisa de conclusão de curso de graduação, cujo objetivo geral foi analisar como 
práticas de leitura e escrita podem auxiliar na aprendizagem de conceitos matemáticos no 
Ensino Fundamental, em particular na Geometria. Para isso, apresentamos uma discussão 
teórica que demonstra o quanto práticas de leitura e escrita ainda são raras nas aulas de 
Matemática, muito marcadas pelo excesso de cálculos e fórmulas, como assegura Fonseca e 
Cardoso (2009).
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Agradecemos a todos os autores que colaboraram com seus artigos, para que este 
Volume de nossa Revista contasse com quantidade e qualidade de submissões e aos nossos 
revisores, que contribuíram para o aperfeiçoamento do trabalho dos referidos autores.

Esperamos que a leitura seja prazerosa e inspiradora!

Kátia Maria de Medeiros

Editora-Chefe



O SUBPROJETO PIBID PEDAGOGIA CAMPUS IV: OLHARES SOBRE 
UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA EM MATEMÁTICA

Francisca Terezinha Oliveira Alves
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O SUBPROJETO PIBID PEDAGOGIA CAMPUS IV: OLHARES SOBRE UMA 
EXPERIENCIA FORMATIVA EM MATEMÁTICA 

Francisca Terezinha Oliveira Alves
Universidade Federal da Paraíba

ftoalves@yahoo.com.br

Resumo

O trabalho em questão apresenta os resultados de uma experiência formativa em Matemática, que foi organizada para ser 
vivenciada com os alunos bolsistas do Subprojeto PIBID Pedagogia Campus IV, da Universidade Federal da Paraíba. Tal formação 
teve como objetivo primordial apresentar os aportes do trabalho com a Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental 
no que se refere ao trato com a alfabetização matemática e o uso de jogos matemáticos como uma possibilidade de trabalho 
pedagógico. Após o desenvolvimento da formação, aplicamos um questionário para que os alunos bolsistas expressassem suas 
impressões sobre o trabalho formativo realizado. Os relatos dos bolsistas indicaram que a formação desenvolvida foi relevante 
para que pudessem desenvolver suas atividades nas escolas participantes do Subprojeto PIBID Pedagogia.

Palavras-chave: Matemática; PIBID; Pedagogia; Experiência Formativa.

The Subproject Pibid Pedagogia Campus Iv: Perceptions of a Formative Experience in Math

Abstract:

This article presents the results of a formative experience in Math that was organized to be done with students from the subproject 
PIBID Pedagogia Campus IV of Federal University of Paraíba. The formation was aimed at presenting the results of working with 
math in the first years of Ensino Fundamental concerning Math literacy and the use of mathematical games as a pedagogical 
possibility. After the formation we applied a questionnaire to the students, allowing them to talk about their perceptions of the 
experience. The students’ reports indicated that the formation was relevant for the development of their activities in the schools 
that were part of the subproject PIBID Pedagogia.

Key-words: Math; PIBID; Pedagogy; Formative Experience. 
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Introdução

[...] aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico que meramente 
repetir a lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que 
não se faz sem uma abertura ao risco e à aventura do espírito (FREIRE, 2006, p 69). 

A finalidade deste artigo é apresentar o processo formativo vivenciado com alunos 
bolsistas do Subprojeto PIBID Pedagogia Campus IV da Universidade Federal da Paraíba/UFPB. 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID, tem como meta principal 
induzir e fomentar a formação inicial de profissionais do magistério. É a oportunidade de 
alunos das diversas licenciaturas terem o contato e adentrarem o espaço educativo, futuro 
lócus de atuação profissional. 

O Subprojeto PIBID Pedagogia Campus IV faz parte de um conjunto de subprojetos 
das diversas licenciaturas que a Universidade Federal da Paraíba tem e participou da seleção 
ao Edital CAPES de nº 61/2013. O Curso de Pedagogia funciona no Campus IV, Litoral Norte 
do Estado da Paraíba. A estrutura do Subprojeto PIBID Pedagogia Campus IV foi composta 
inicialmente por três professores coordenadores com graduação em Pedagogia e Doutorado 
em Educação, cinco supervisores das escolas graduados em Pedagogia e quarenta e oito 
bolsistas alunos dos diversos períodos do Curso de Pedagogia. No contexto atual, a organização 
está estruturada em duas professoras coordenadoras, quatro supervisoras e quarenta 
bolsistas. Apesar da reorganização no número de integrantes, o Subprojeto mantêm a mesma 
estruturação didático-pedagógica e o desenvolvimento das atividades em em quatro escolas 
públicas municipais da cidade de Rio Tinto/PB, atendendo em média a 335 alunos da Educação 
Básica (Educação Infantil e anos inicias do Ensino Fundamental). 

As ações desenvolvidas do Subprojeto Pedagogia Campus IV foram iniciadas em março 
de 2014 com previsão de duração até março de 2018. Do total de duração do Subprojeto, já se 
passaram três anos de atividades realizadas a partir das atribuições que foram elencadas ao 
se concorrer à seleção do Edital CAPES de nº 61/2013. Dentre as ações a serem empreendidas 
com o grupo de alunos bolsistas, está a de encontros de formação com as diversas áreas de 
conhecimento que compõem o currículo da escola na educação Infantil e nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

Neste sentido, ao longo desses três anos de atividades, foram realizados diversos 
encontros de estudo, discussões, elaboração de oficinas pedagógicas e elaboração de material 
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didático para o trabalho nas salas de aulas das escolas participantes do Subprojeto. No 
presente texto, nos deteremos especificamente sobre as ações formativas realizadas sobre 
a área da Matemática nos anos inicias do Ensino Fundamental, que é o objeto de discussão. 
Com relação a Matemática dos anos inicias, foram empreendidas ações formativas sobre a 
alfabetização matemática e o uso de jogos como possibilidade de trabalho em sala de aula. 

2. O processo formativo 

As ações do PIBID têm em sua primazia a interação da Universidade com a Educação 
Básica. Neste sentido, compreendemos que a formação inicial de professores é uma temática 
recorrente e presente na literatura internacional e nacional, e que as ações entre licenciandos 
e professores da Educação Básica se constituem em um processo extremamente formativo 
para os alunos. 

Organizar ações de formação que insiram alunos das licenciaturas em seu futuro lócus 
de atuação profissional é uma iniciativa positiva e que pode contribuir efetivamente com o 
processo formativo inicial destes. Entendemos primeiramente que é de extrema importância 
que os cursos de licenciatura criem espaços para abordar sobre a formação inicial e continuada 
de professores. Essa é uma questão que precisa ser muito discutida e estudada para que os 
graduandos concluam o curso entendendo que sempre tem algo a mais para aprender. Assim, 
pensar na formação de professores é pensar numa gama de saberes e competências que o 
professor deve ter em suas práticas diárias para obter melhores resultados no ensino e na 
aprendizagem dos alunos, além da vivência de experiências concretas no espaço educativo.

A respeito da formação de professores, em 2015, foram elaboradas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação continuada 
de professores. Tal Resolução vem corroborar a ideia de que se precisa considerar a formação 
de professores como algo sério e que demanda uma busca constante por melhores ações 
formativas. Essa Resolução destaca no Artigo 3°, inciso V, que:

I - a formação docente para todas as etapas e modalidades da educação básica como 
compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito das crianças, jovens e adultos 
à educação de qualidade, construída em bases científicas e técnicas sólidas em consonância 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 

II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como compromisso 
com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de uma nação soberana, 
democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, 
atenta ao reconhecimento e à valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda forma 
de discriminação; 
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III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos objetivos da Política 
Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, articulada entre o 
Ministério da Educação (MEC), as instituições formadoras e os sistemas e redes de ensino e 
suas instituições; 

IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes ofertados pelas 
instituições formadoras; 

V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada no 
domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão; 

VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como espaços necessários à 
formação dos profissionais do magistério; (BRASIL, 2015, p.4).

Do artigo 3º da Resolução, nos chama a atenção exatamente o item VI: “o reconhecimento das 
instituições de educação básica como espaços necessários à formação dos profissionais do 
magistério”. Aqui está expressa a compreensão de que as escolas são espaços formativos 
para os professores e no caso do Subprojeto PIBID, no qual os alunos bolsistas vão as escolas 
para aprenderem com os profissionais que lá atuam, tal fato é de extrema relevância: a escola 
ser lócus de formação para os profissionais que lá estão, mas também um espaço formativo 
para os licenciandos. 

Entendemos que o processo de aprender e ensinar são ações que estão presentes na atividade 
cotidiana do professor. Temos a compreensão também, que é preciso pensar na formação docente, como 
uma construção sociocultural. Que se pense a relação teoria e prática, e se considere a pesquisa como 
núcleo da formação, e ainda, a aproximação entre as Universidades e as escolas de Educação Básica. Neste 
contexto, as universidades vêm desenvolvendo um importante papel na formação continuada com projetos 
direcionados a professores atuantes na Educação Básica. Neste caso se inserem as ações do Subprojeto PIBID 
Pedagogia Campus IV.

Em consonância com o exposto até aqui, destacamos que a formação do Subprojeto 
PIBID Pedagogia Campus IV partiu de um planejamento prévio estruturado nas seguintes 
etapas: 

• Diagnóstico da realidade educacional das escolas participantes: nessa etapa os alunos 
vão às escolas para fazerem um diagnóstico da realidade escolar no que se refere aos 
aspectos educacionais, sociais e culturais. Tal diagnóstico serve de orientação para a 
elaboração do planejamento das atividades que serão executadas nas quatro escolas 
participantes do Subprojeto PIBID Pedagogia.

• Levantamento das temáticas a serem discutidas/estudadas na formação: a partir do 
diagnóstico da realidade escolar e das necessidades formativas dos alunos bolsistas, são 
pensadas as possíveis temáticas para serem estudadas no seu processo formativo.

• Organização do material para a formação: é a etapa de seleção e organização do 
material que será utilizado na formação.
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• Realização da formação: etapa de vivência da formação com os alunos bolsistas. A 
formação é realizada pelas coordenadoras do Subprojeto e professores convidados, 
quando necessário. 

• Elaboração de oficinas pedagógicas pelos alunos bolsistas para serem realizadas nas 
salas de aulas das escolas: após os estudos das temáticas, os alunos bolsistas se reúnem 
por escolas e etapa de escolarização que atuam para elaborarem as oficinas pedagógicas 
que serão realizadas com os alunos das quatro escolas participantes do Subprojeto. 

• Acompanhamento da realização das oficinas pelos supervisores das escolas e as 
coordenadoras do Subprojeto: em cada escola há uma supervisora que acompanha 
diretamente os alunos na realização das oficinas pedagógicas. Nessa etapa, as 
coordenadoras também fazem visitas as escolas.

• Avaliação/apresentação dos resultados da realização das oficinas: após a vivência das 
oficinas nas escolas, os alunos bolsistas se reúnem com as coordenadoras na Universidade 
para uma avaliação de como transcorreu o processo. É o momento de se pensar os 
acertos, as dificuldades e o que precisa ser revisto. É um momento de feedback.  

Após a explicitação das etapas do processo formativo realizado no Subprojeto PIBID 
Pedagogia campus IV, destacaremos, como já falamos anteriormente, apenas o processo 
que se refere à Matemática, que exporemos a seguir. No que se refere a formação, tivemos 
encontros mensais para as diversas áreas ao longo de dois anos de vigência do Subprojeto. 
Para a Matemática tivemos um total de dez encontros com quatro horas, perfazendo uma 
carga horária de 40 horas presenciais, além das atividades vivenciais a serem elaboradas 
pelos alunos bolsistas. Nesse processo formativo em Matemática foram estudados textos que 
tratavam da alfabetização matemática, leitura e escrita em Matemática, o bloco de conteúdos 
números e operações, materiais didáticos usados nas aulas e jogos matemáticos. 

A respeito da Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997) apontam que ela deve estimular os 
alunos a: 

• Resolverem problemas contribuindo assim para o desenvolvimento da criatividade;

• Utilizar os conhecimentos matemáticos no cotidiano, resolver questões através do 
raciocínio lógico- matemático;

• Utilizar a linguagem matemática na sua comunicação; 

• Relacionar os conhecimentos matemáticos com outras áreas de conhecimento, para 
que os alunos possam construir conhecimentos básicos sobre a Matemática e assim 
desenvolverem conhecimentos matemáticos individualmente e coletivamente;

Tais objetivos propostos pelo PCN de Matemática, podem ser desenvolvidos ao longo 
da realização do trabalho pedagógico a partir dos blocos de conteúdos orientados pelo 
documento. 
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Sabemos que a Matemática ainda é uma área de difícil ensino por parte dos professores 
dos anos iniciais por possuírem, geralmente, a formação em Pedagogia, dita generalista. A 
formação desenvolvida pelos cursos de Pedagogia no Brasil é regulamentada pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia - Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 
2006. De acordo com o Artigo 2°:       

As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial para o 
exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 
cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional 
na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos. (BRASIL, 1996).

       Podemos observar que essas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia orientam o que se deve ser trabalhado como processo formativo, inclusive nas 
diversas áreas de conhecimento, como é o caso da Matemática. Entendemos que deve ser 
uma Matemática com significados como bem colocam os PCN de Matemática (BRASIL, 1997), 
e também Panizza (2006), que nos diz que trabalhar a Matemática com significados é acreditar 
que esta tem, enquanto componente curricular, que contribuir para o desenvolvimento 
intelectual do aluno, torná-lo um ser crítico, preparado para o exercício pleno da sua 
cidadania. E na construção dessa aprendizagem com significados, é essencial que se tenham 
aulas prazerosas e instigantes. 

Neste sentido se faz necessário por parte da coordenação do Subprojeto o 
desenvolvimento de um processo formativo em Matemática que possa vir a ser relevante e 
que contribua efetivamente para que os alunos bolsistas tenham condições de exercerem as 
atividades planejadas. 

Estudos na área de formação para os anos iniciais do Ensino Fundamental indicam 
que há um déficit formativo no que se refere à Matemática que é trabalhada nos cursos de 
Pedagogia. A esse respeito, Curi (2005) citado por Nacarato; Mengali; Passos (2009) nos diz 
que:

90% dos cursos de pedagogia priorizam as questões metodológicas como essenciais à 
formação desse profissional, porém as disciplinas que abordam tais questões têm uma carga 
horária bastante reduzida. (CURI, 2005 apud NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 22).
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Entendemos que de certa forma, essa lacuna na carga horária destinada aos 
componentes curriculares ofertadas nos cursos de Licenciatura em Pedagogia contribui para o 
empobrecimento da formação matemática dos futuros professores dos anos iniciais. É preciso 
se pensar formas de contribuir efetivamente com a formação dos alunos e no caso específico 
do Subprojeto PIBID, temos um processo formativo que se destina a trabalhar aspectos 
conceituais, procedimentais e atitudinais com a Matemática para que os alunos bolsistas 
possam atuar com segurança no que irão desenvolver nas escolas. Nesse processo formativo 
um dos destaques é exatamente o uso da leitura e da escrita nas aulas de Matemática.

Nas vivências do Subprojeto PIBID Pedagogia, emergiu a necessidade de se discutir 
conteúdos e conceitos matemáticos tendo o aporte da linguagem oral e da escrita. 
Compreendemos que o registro de determinado conteúdo propicia refletir sobre o que foi 
estudado. É um processo de pensar sobre o que realizou, sobre o que estudou. Procedendo 
assim, há avanços na aprendizagem. 

O campo de pesquisa, dos estudos e das produções científicas acerca da relevância da utilização da 
leitura e da escrita nas aulas de Matemática, tem se ampliado continuamente. Nos últimos anos, pesquisas no 
âmbito nacional e internacional têm destacado a importância da linguagem oral e da escrita para o ensino e a 
aprendizagem da Matemática, fazendo a interface com a Língua Materna. É uma discussão sobre letramento 
e mais intimamente sobre letramento matemático, como uma ação de emprego da leitura e da escrita nas 
aulas de Matemática. Gonçalves (2010) diz que o letramento matemático é visto como:

A condição a partir da qual um indivíduo compreende e elabora de forma reflexiva, textos 
orais e escritos que contém conceitos matemáticos e, transcende esta compreensão 
para uma esfera social e política. Quando mencionamos conceitos matemáticos estamos 
incluindo a linguagem matemática que pode ou não estar acompanhando tal conceituação. 
(GONÇALVES, 2010, p. 10)

Também na ótica de discutir sobre o trabalho com a leitura e a escrita em Matemática, 
Lima e Noronha (2014, p.48), dizem que: “[...] um proficiente leitor, diante de uma atividade 
de leitura consegue decodificar, compreender e interpretar o que se apresenta a ele, 
aproximando-se daquilo que o autor do código ou do texto escrito tencionou comunicar.” 
Assim sendo, um leitor proficiente em Matemática é hábil para ler, contextualizar e realizar 
relações interdisciplinares dos conteúdos que lhe forem apresentados. 

Autoras como Nacarato e Lopes (2009) em seus estudos, destacam que: 
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As pesquisas e as experiências desenvolvidas em sala de aula têm evidenciado que utilizar a 
escrita como uma das ferramentas para a aprendizagem matemática tem se revelado uma 
estratégia bastante interessante. (NACARRATO; LOPES, 2009, p. 34). 

Na mesma perspectiva, temos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 
(BRASIL, 1997) destaque sobre a importância da linguagem oral e escrita nas aulas de 
Matemática, como um meio de aprendizagem para os alunos; enfatizam a relevância de 
propiciar aos alunos nas ações educativas, a oportunidade de escrever sobre o que foi 
estudado, aprendido e um tempo destinado para a socialização desse registro, das ideias, dos 
conhecimentos prévios e das trocas de experiências entre os seus pares. 

Em consonância com o exposto até aqui sobre o trabalho com a leitura e a escrita nas 
aulas de Matemática, no processo formativo com os alunos bolsistas do Subprojeto PIBID, 
trouxemos discussões sobre como é possível fazer uso do texto como uma possibilidade 
metodológica com a Matemática. Neste sentido fizemos uso de leituras de textos de Smole 
e Diniz (2001) sobre como pode se organizar atividades nas aulas de Matemática nos anos 
inicias do Ensino Fundamental tendo a leitura e a escrita em interface com a Língua Materna. 
A esse respeito as autoras abordam que:

A leitura em Matemática também requer a leitura de outros textos com grande quantidade 
de informações numéricas e gráficas. Eles podem ser encontrados em uma notícia ou 
anúncio publicados em jornais e revistas. Nesses casos, a leitura pode ser enfatizada quando 
propomos vários questionamentos que requerem várias idas até o texto para a seleção das 
informações que respondem às perguntas feitas. Esse tipo de atividade pode abranger o 
desenvolvimento de noções, conceitos e habilidades de matemática e do tratamento de 
informações. (SMOLE e DINIZ, 2001, p.82)

 Do exposto pelas autoras, salientamos que é possível um trabalho com a leitura e a 
escrita nas aulas de Matemática em interface com a Língua Materna. É um entendimento de 
que “[...] os alunos precisam aprender a ler matemática e a ler para aprender matemática” 
(LIMA; NORONHA, p.44). 

Ainda sobre o trabalho com a leitura e a escrita, também fizemos a sugestão de 
atividades que poderiam servir de mote para a organização das oficinas a serem realizadas 
com os alunos das escolas participantes do Subprojeto. Tais atividades se constituíam de 
sugestões de textos que poderiam ser utilizados nos preparos das oficinas. 

Após o trabalho com a leitura e a escrita nas aulas de Matemática, fizemos a proposição 
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de ação com a alfabetização matemática. Para tal, trouxemos discussões diversas como: 
tipos de conhecimento na perspectiva piagetiana (conhecimentos:  lógico-matemático, físico 
e social), o conceito de número, os sete esquemas mentais básicos para a aprendizagem 
da Matemática (classificação, comparação, conservação, correspondência, inclusão, 
sequenciação e ordenação), a função social do número e os sistemas de numeração com 
destaque para o sistema de numeração decimal. Além da discussão conceitual, também 
fizemos encaminhamentos de uso de materiais apropriados para o trabalho pedagógico com 
a alfabetização matemática.

No que se refere ao bloco de conteúdo números e operações, além da discussão feita 
sobre o número dentro da alfabetização matemática, procedemos com a discussão sobre 
as quatro operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão), as ideias e 
significados presentes em cada uma, bem como os diversos tipos de algoritmos usais para se 
trabalhar com as crianças. Sabemos que o trabalho com as operações com números naturais 
ainda causa inquietação para o trabalho diário em sala de aula. 

Neste sentido, procuramos trazer sugestões de como se trabalhar com as operações 
utilizando materiais didáticos diversos. Destacamos que é preciso observar as relações 
existentes entre as operações, trabalhando de maneira a proporcionar uma reflexão sobre 
qual é o sentido que se estabelece entre elas. Contribuindo com nossa reflexão, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental (BRASIL, 
1997) nos alertam que:

Com relação às operações, o trabalho a ser realizado se concentrará na compreensão dos 
diferentes significados de cada uma delas, nas relações existentes entre elas e no estudo 
reflexivo do cálculo, contemplando diferentes tipos - exato e aproximado, mental e escrito 
(BRASIL, 1997, p. 35).

 Trabalhar com as operações fundamentais não é tão simples. É preciso considerar além do aspecto 
conceitual, o uso de materiais que possam ajudar a facilitar o ensino por parte dos professores e a 
aprendizagem por parte dos alunos. É trabalhar as diversas facetas que se apresentam e as relações que 
poderão ser estabelecidas dentro do campo conceitual aditivo e multiplicativo (CARVALHO, 2010). Essas 
questões foram destacadas dentro do processo formativo com os alunos bolsistas.

No que se refere aos materiais didáticos usados nas aulas de Matemática, realizamos 
discussões sobre o uso, o tipo de material, meios de confeccionar com material de sucata, 
além de sugestões de atividades envolvendo os conteúdos trabalhados nos anos iniciais, 
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principalmente o bloco de conteúdo números e operações. 

Lorenzato (2010) nos afirma que materiais concretos também podem ser denominados 
materiais manipuláveis, os quais são caracterizados pelo envolvimento físico do aluno em uma 
situação de aprendizagem ativa. É uma compreensão “[...] de que não existe um caminho que 
possa ser identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, 
da Matemática” (BRASIL, 1997, p. 28). Mas que podemos pensar em meios diferenciados de se 
trabalhar os conteúdos matemáticos. Dentre os materiais didáticos trabalhados destacamos: 
blocos lógicos, material cuisenaire, material dourado, dinheiro chinês e ábaco. Além de 
apresentar esses materiais, fizemos demonstrações de utilização com os alunos bolsistas.

Quanto aos jogos matemáticos que podem ser utilizados nos anos inicias, fizemos a discussão e a 
vivência dos seguintes jogos: Bingo e dominó geométrico; jogo do nunca 10; jogo faça uma centena; jogo das 
operações; jogo de Pitágoras; jogo das argolas e batalha das operações. Para esses jogos fizemos a confecção 
de todo o material necessário a ser utilizado nas oficinas pedagógicas pelos alunos bolsistas e também 
discutimos como poderiam ser utilizados, quais os objetivos de cada um, quais os conteúdos que poderiam 
ser explorados e para quais anos de escolaridade estavam mais adequados. Sobre o trabalho com jogos nas 
aulas de Matemática, encontramos em Grando (2004) uma expressão do que acreditamos: 

O jogo propicia um ambiente favorável ao interesse da criança, não apenas pelos objetos que 
constituem, mas também pelo desafio das regras impostas por uma situação imaginária que, 
por sua vez, pode ser considerada como um meio para o desenvolvimento do pensamento 
abstrato. (GRANDO, 2004, p.18)

Entendemos que o trabalho com jogos se coloca como uma possibilidade pedagógica 
extremamente válida nas aulas de Matemática, além de ter um caráter lúdico que cativa e 
estimula a criança a realizar as atividades com maior envolvimento. Trabalhar fazendo uso de 
jogos auxilia no desenvolvimento de diversas habilidades, entre elas a observação, a análise, 
a inferência e a suposição. Para Smole, Diniz e Milani (2007):

As habilidades desenvolvem-se porque, ao jogar, os alunos têm a oportunidade de resolver 
problemas, investigar e descobrir a melhor jogada; refletir e analisar as regras estabelecendo 
relações entre os elementos do jogo e os conceitos matemáticos. Podemos dizer que o jogo 
possibilita uma situação de prazer e aprendizagem significativa nas aulas de matemática. 
(SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p. 9).

É importante falar que, nas suas diversas formas, o jogo é um facilitador no processo de 
ensino por parte do professor e da aprendizagem dos alunos. São questões presentes quando 
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os alunos se deparam diante de situações que envolvem o desenvolvimento de habilidades 
do pensamento, como a imaginação, a interpretação, a tomada de decisão, a criatividade, o 
levantamento de hipóteses, a obtenção e organização de dados e a aplicação dos fatos e dos 
princípios a novas situações, que acontecem quando jogamos, quando obedecemos a regras 
e quando vivenciamos conflitos numa competição.

O jogo é um instrumento pedagógico muito importante no ato de ensinar e aprender. 
Quando a criança aprende com a utilização do jogo, ela se desenvolve corporalmente, estimula 
a vida psíquica e a inteligência, além da convivência em grupo, construindo relações sociais. 

Macedo, Petty e Passos (2005) nos dizem que:

Na perspectiva das crianças, não se joga ou brinca para ficar mais inteligente, para ser bem-
sucedida quando adulto ou para aprender uma matéria escolar. Joga-se e brinca-se porque é 
divertido, desafiador (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2005, p.16). 

Ainda a respeito do trabalho matemático com jogos, Rêgo e Rêgo (2004) afirmam que:

O professor que deseja implementar o uso de jogos em sala de aula, visando tornar mais 
eficiente e prazeroso o processo de ensino e aprendizagem da matemática, deve estar seguro 
quanto a metodologia a ser introduzida, sua fundamentação teórica, seu alcance e limitações. 
Deve analisar a situação específica de seus alunos, de sua escola [...] (RÊGO e REGO, 2004, 
p. 25).

Acreditamos que o trabalho com os jogos é um dos meios pelo qual a criança pode 
viver sua expressão mais espontânea, em um fazer mais concreto, mais dinâmico e interativo, 
mas é imprescindível um planejamento cuidadoso, com objetivos bem definidos sobre o que 
se deseja alcançar. Não é apenas uma atividade para “preencher o tempo em sala de aula”.

Do todo que foi trabalhado nos dez encontros de formação, utilizamos como prática 
com os alunos bolsistas a seguinte sequência: leituras e discussões sobre o material lido, 
confecção de material quando fosse o caso, realização das atividades e jogos, orientação e 
elaboração das oficinas para serem realizadas nas escolas, realização das oficinas e retorno 
com a análise dos alunos bolsistas sobre o processo vivenciado nas salas de aulas das escolas. 
Esse foi o processo que norteou toda a formação realizada na parte que se refere ao trabalho 
com a Matemática dentro do Subprojeto PIBID Pedagogia Campus IV.
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Cada vivência da formação foi precedida de um planejamento cuidadoso, de um 
olhar atento e de uma escuta: aos interesses e as necessidades formativas dos licenciandos, 
em Pedagogia, bolsistas do PIBID, das necessidades das escolas e também da finalidade e 
objetivos do Subprojeto. Assim, cada encontro demandava leituras, discussões e elaboração 
de atividades e materiais que seriam utilizados nas oficinas. É sobre o olhar dos alunos 
bolsistas ao processo formativo que apresentaremos a seguir.

3. O olhar dos alunos bolsistas ao processo formativo em Matemática
 

Falar sobre o olhar dos alunos bolsistas sobre o processo formativo vivenciado é trazer 
à tona os momentos ricos de aprendizagens não apenas para eles, mas também para nós 
como coordenadoras do Subprojeto e responsáveis diretas por todo o processo. 

No que tange a Matemática, por ainda ser considerada por muitos como de difícil 
aprendizagem, os encontros de formação foram muito produtivos, pois os alunos bolsistas 
eram de diferentes períodos do Curso de Pedagogia e muitos ainda não haviam cursado o 
componente curricular Ensino de Matemática, que está posta dentro da estrutura curricular 
no 7º período. Foi um desafio.  

Discutir em tão pouco tempo aportes teóricos, metodologias, materiais didáticos que  
subsidiassem o trabalho com os alunos das escolas não foi uma tarefa fácil para nós. A esse 
respeito Mendes (2006), nos diz que o professor, ao propor situações que conduzam o aluno à 
descoberta do conhecimento da Matemática a partir de atividades de redescoberta, favorece 
e contribui com uma aprendizagem significativa e desafiadora. Foi com esse pensamento que 
organizamos as nossas atividades formativas. Foi realmente desafiador para todos. 

Acreditamos que “A educação que não suscita a participação dos educandos para 
propor, comparar, relatar suas ideias, gera personalidades submissas e incapazes de pensar 
caminhos, tanto para si como para a coletividade”. (MALDANER, 2011, p.46). Tendo essa 
percepção como norte, nos dispusemos a entender o olhar dos alunos bolsistas sobre o 
processo formativo desenvolvido.

Para ter dados que nos mostrassem o olhar dos alunos bolsistas sobre o processo 
vivenciado na formação, elaboramos um questionário composto por quatro questões que 
versaram sobre as impressões do processo formativo. O questionário foi aplicado em uma 
das reuniões de trabalho do grupo, na qual estavam presentes 32 alunos bolsistas que foram 
deixados à vontade para que respondesse quem quisesse. Dos presentes, todos responderam 
e desse total tivemos como critério de escolha para expor os dados no presente texto, os 
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questionários de quatro alunos, um por escola, escolhidos de forma aleatória. Vejamos as 
questões realizadas: 

com relação ao processo formativo do pibid pedagogia campus iv realizado nos dois 
anos de ação do subprojeto, você considera que:

(   ) atendeu as expectativas (    ) não atendeu as expectativas

justifique a sua resposta: ___________________________________________________________
_____

________________________________________________________________

1. com relação a formação realizada, especificamente na área de matemática, voce considera 
que:

(    ) atendeu as expectativas (    ) não atendeu as expectativas

justifique a sua resposta:_________________________________________

2. com relação a formação realizada, especificamente na área de matemática, quais das 
temáticas trabalhadas durante o processo formativo você destaca como as mais relevantes? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________

3. com relação a formação realizada, especificamente na área de matemática, você 
considera que lhe ajudou no trabalho a ser realizado nas escolas participantes do 
subprojeto?___________________________________________________

justifique a sua resposta:______________________________________

Passaremos a apresentar os olhares dos alunos bolsistas evidenciados nas respostas 
as questões propostas. Os alunos serão identificados por A1, A2, A3 e A4. Com relação a 
primeira questão sobre a formação do PIBID como um todo, os quatro alunos responderam 
que a formação atendeu as expectativas e na justificativa da resposta, assim se posicionaram:

As expectativas em relação aos conteúdos aplicados foram alcançadas (A1)

Durante o processo formativo do PIBID, os bolsistas adquiriram uma experiência significativa 
de como é atuar em uma sala de aula (A2)

A partir das vivências das oficinas com jogos matemáticos, tive a oportunidade de conhecer 
jogos como tabuleiro, material dourado e utilizar para as aulas (A3)

O PIBID foi muito importante. Estar na escola e conviver com os alunos foi a certeza de que 
estou no curso certo (A4)
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Do exposto pelos quatro alunos podemos observar que são unânimes em destacar a 
importância do PIBID para a sua vida acadêmica e as expectativas com relação ao processo 
formativo realizado pelos coordenadores. O aluno A3 já faz destaque a importância do trabalho 
com a Matemática dando ênfase aos jogos e aos materiais próprios do ensino da área. Sobre 
o trabalho com jogos, Borin (2004, p.9) nos diz que: “a introdução de jogos nas aulas de 
Matemática é a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos dos nossos 
alunos que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la”. Corroboramos 
o autor no sentido de que os jogos contribuem bastante para a aprendizagem matemática.

Para a questão dois, os quatro alunos destacaram que a formação especifica na área da 
Matemática atendeu as expectativas. Quanto as justificativas para essa resposta, expuseram 
que:

Foi possível trabalhar a Matemática de forma lúdica e divertida, fazendo com que as crianças 
participassem de forma prazerosa quando aplicamos as oficinas com elas nas escolas (A1)

Através da formação realizada na área da Matemática, foi apresentado aos bolsistas uma 
nova forma de se trabalhar a Matemática na sala de aula (A2)

Foi satisfatório, pois a coordenadora nos orientou muito bem e nos disponibilizou várias 
atividades, jogos e materiais (A3)

A formação na área da Matemática foi gratificante. Através da formação passei a compreender 
melhor a matemática e como trabalhar em sala de aula com as crianças. (A4)

A partir das respostas dos quatro alunos podemos perceber que relatam haver 
aprendido com os encontros de formação e fazem destaque ao caráter lúdico que permeou 
as atividades, dando ênfase mais uma vez aos jogos e aos materiais didáticos discutidos nos 
encontros de formação.

Para a questão três, que se referiu às temáticas mais relevantes trabalhadas na formação, 
os quatro alunos assim se colocaram:

As operações de adição, subtração e multiplicação utilizando os jogos. O jogo de Pitágoras, o 
jogo das argolas trabalhei com alunos e eles gostaram bastante. (A1)

O lúdico no processo de ensino-aprendizagem (A2)

O lúdico nos possibilitou trabalhar as operações de adição e subtração de forma divertida 
com o tabuleiro (A3)

Como trabalhar os números, a leitura e a escruta através do Código Secreto (A4)

Das respostas dos alunos o destaque maior recai sobre o trabalho com o lúdico, no 
caso os jogos. Eles destacaram que essas temáticas foram relevantes por serem prazerosas 
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também para as crianças das escolas. Tal fato foi percebido por nós coordenadores quando 
fomos às escolas fazer o acompanhamento dos alunos bolsistas. Outro destaque é dado 
pelo aluno A4 ao trabalho com a leitura e a escrita através do “Código Secreto”, que é uma 
atividade que envolve números e letras para a formação de palavras e frases. Essa atividade 
foi extremamente interessante e ao ser realizada nas escolas, houve a participação intensa 
das crianças e o resultado dessa oficina foi apresentado pelos alunos bolsistas em um evento 
científico em novembro de 2014.

A quarta e última questão destacou se a formação realizada para a Matemática ajudou 
no trabalho nas escolas. Os quatro alunos afirmaram que ajudou e na justificativa da resposta 
expuseram:

A formação ajudou-me a conhecer a e aprender diversas possibilidades para trabalhar a 
Matemática sem precisar ser um processo mecânico e repetitivo (A1)

Ao trabalhar o lúdico na Matemática na escola, foi uma forma de minimizar a defasagem de 
aprendizagem das crianças e nisso a formação ajudou. (A2)

Ao final de cada oficina realizada na escola podia ver que os alunos estavam aprendendo e só 
foi possível pelo que aprendi na formação (A3)

Foi fundamental, pois a partir da formação pudemos trabalhar a Matemática de forma 
interdisciplinar principalmente com a Língua Portuguesa (A4)

Do exposto pelos quatro alunos é possível observar que fazem alusão a formação como 
primordial para que pudessem realizar o trabalho com as crianças nas escolas. Mais uma vez 
os alunos bolsistas destacam a ludicidade como algo significativo no processo formativo, mas 
também dão destaque ao caráter interdisciplinar das atividades. 

Das respostas dos quatro alunos às questões propostas, podemos observar que a 
formação empreendida durante os anos de vigência do Subprojeto PIBID Pedagogia Campus 
IV está no caminho certo. Temos tido o cuidado de trazer elementos que possam realmente 
agregar valor à formação inicial dos alunos bolsistas como é a meta do Programa PIBID e 
também a vivência de atividades que lhes ajudem a experienciar a sala de aula, futuro lócus 
de atuação profissional.

4. Considerações Finais

A formação realizada ao longo da vigência do Subprojeto PIBID Pedagogia Campus IV foi extremamente 
relevante para os alunos bolsistas, para os coordenadores, para os supervisores, professores e alunos das 
quatro escolas participantes. Pudemos ver que houve uma interação significativa entre o que foi trabalhado 
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nos encontros de formação e o que as escolas esperavam de nossas ações lá. Pudemos perceber também que 
os alunos bolsistas conseguiram ter um avanço significativo em suas aprendizagens, o que certamente tem 
contribuído para agregar valor à formação inicial que estão realizando como alunos do Curso de Pedagogia. 

O que foi desenvolvido, estudado e discutido na formação em Matemática foi muito relevante para 
todos. As falas dos quatro alunos retratam essa realidade, mas também podemos dizer que as escolas nos 
mostraram essa informação nos momentos que lá estávamos presentes, como a Mostra dos Trabalhos dos 
alunos realizada nas quatro escolas, que teve como finalidade a exposição das atividades, jogos e todo o 
material didático elaborado pelos alunos bolsistas. São esses momentos que nos indicam o caminho a seguir. 
Sabemos que dificuldades existem, como o pouco recurso para a execução das atividades, mas a vontade de 
continuar o trabalho é maior do que os entraves do caminho.

Temos a compreensão que o Subprojeto PIBID Pedagogia Campus IV, ao proporcionar que os alunos 
bolsistas cheguem as salas de aula e interajam com os alunos e os professores da Educação Básica, permite 
que eles aprendam a serem professores. Acreditamos que essa finalidade vem sendo alcançada dentro do 
Subprojeto PIBID Pedagogia Campus IV. 

Nesta perspectiva, o Subprojeto teve o foco nas atividades de Matemática e buscamos discutir, 
fomentar reflexões do currículo, do ensino, dos modos de ver e enxergar a Matemática. Os olhares podem 
ser fomentados a partir de situações diversas e no nosso caso, a opção foi a discussão através de atividades 
que motivassem, instigassem os alunos bolsistas a pensar e a enxergar o ensino da Matemática com outros 
olhares. A nosso ver o objetivo foi atingido. Destacamos aqui o que dizem os PCN de Matemática (BRASIL, 
1997):

É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser identificado como único 
e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da Matemática. No entanto, 
conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o 
professor construa sua prática (BRASIL, 1997, p. 28). 

Experienciar, construir, elaborar, reelaborar. Verbos que se entrelaçam nas redes 
de saberes e fazeres formadas no interior das escolas e das universidades. A integração 
escola/universidade/comunidade é primordial para a construção de um processo educativo 
consistente, eficaz e eficiente. Não há como pensar em cursos de licenciaturas sem pensar 
nessa relação. O envolvimento, o entusiasmo, a motivação, o progresso de todos, indica que 
ainda há muito a ser construído, mas já demos o primeiro passo. E continuar é preciso.  
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RESUMO 

Esta investigação, realizada por duas professoras que lecionam para os anos iniciais, participantes de um 
grupo de estudos, tem o propósito de analisar o desenvolvimento do conhecimento do conteúdo e do 
ensino como descrito por Ball, Thames e Phelps, em situações que envolvem o significado da transformação 
de estruturas aditivas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que a coleta de dados incluiu a aplicação 
de questionários para conhecer o tipo de situação elaborada por essas professoras e a observação da sua 
participação em sessões de estudo em grupo. As respostas indicaram que alguns aspectos importantes 
do ensino desse conteúdo, como, por exemplo,  a necessidade de elaborar diferentes tipos de situações 
com  níveis diversificados de dificuldades , não foram observados por elas. Mediante esse resultado, com 
o aprofundamento dos estudos, as professoras ampliaram seus conhecimentos, sobretudo, acerca da 
diversidade de situações envolvendo a ideia de transformação.

Palavras-chave: Grupo de Estudos. Conhecimento do Conteúdo Ensino. Estruturas Aditivas. Situações de 
Transformação.

Development of knowledge of content and education of situations problem involving transformations of 
additive structures

ABSTRACT

This research aims to analyze the development of knowledge of content and teaching as described by Ball, Thames and Phelps, in 
situations involving the transformation of additive structures, carried out by two teachers who teach for the Elementary School, 
participants of a study group. It is a qualitative research in which the data collection included the application of questionnaires and 
observation of the participation of the teachers in group study sessions. The answers to the questionnaire that investigated the 
type of situation elaborated by these teachers indicated that some important aspects of the teaching of this content, for example 
- the need to elaborate different types of situations also involving the levels of diverse difficulties - were not observed for them. 
Through this result, with the deepening of the studies, the teachers extended their knowledge, above all, about the diversity of 
situations involving the idea of   transformation.

Keywords: Study Group. Knowledge of Content Teaching. Aditive Structures. Transformation Situations
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INTRODUÇÃO

São muitas as expectativas sobre o perfil do professor que se dedica à tarefa profissional 
de ensinar Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental. É consenso que os cursos 
de formação inicial docente deveriam favorecer a compreensão dos fundamentos da prática 
pedagógica e a escolha crítica entre diferentes procedimentos metodológicos, considerando 
resultados de pesquisas permeados pela reflexão acerca dos processos de ensino e de 
aprendizagem. Todavia, o estudo de Gatti (2010), por exemplo, ao analisar a proposta de 71 
cursos presenciais de Pedagogia brasileiros, observou que, em média, apenas 7,5%  do corpo 
de disciplinas que os compunham tratavam do conteúdo a ser ensinado nos Anos Iniciais. 
Aliado a isso, se considerarmos todas as disciplinas que esse professor leciona (língua materna, 
matemática, ciências, história, dentre outras), podemos afirmar que o tempo reservado à 
formação do professor para o ensino de matemática é realmente muito pequeno.

Além disso, sabemos que o desenvolvimento da capacidade analítica não se dá de 
forma espontânea, e, mesmo que contássemos com uma formação inicial “ideal”, seria 
preciso também proporcionar ações estratégicas de formação continuada. A esse respeito 
compartilhamos as ideias de Saviani (1996) de que não se trata simplesmente de promover 
cursos ou outros eventos centrados na “atualização”: é preciso que o processo de formação 
continuada permita ao professor pensar e repensar continuamente sua prática e proporcionar 
condições de diálogo com seus pares, a partir da análise da situação concreta da unidade 
escolar em que se desenvolve o trabalho docente e das necessidades observadas em suas 
salas, para que os docentes possam, juntos, discutir questões mais pontuais sobre o ensino 
de determinada disciplina ou conteúdo. 

Com essa certeza e considerando como fator relevante a necessidade demonstrada 
por um grupo de professores de conhecer e compreender o que dizem as pesquisas sobre 
os processos de ensino e aprendizagem das estruturas aditivas nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, constituímos um grupo de estudos no interior de uma escola pública estadual. 
Ali nossos encontros propiciaram troca de experiências, debates, leitura e discussão de textos 
teóricos e de pesquisas relativas à profissão docente, dentre os quais escolhemos analisar, 
nesta investigação, o desenvolvimento de conhecimentos do conteúdo e do ensino na 
perspectiva de Ball, Thames e Phelps (2008), evidenciado por duas professoras participantes 
desse grupo em relação à categoria de transformação do Campo Conceitual Aditivo durante 
os estudos realizados no interior da escola.
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RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Compreendemos, assim como Moraes e Gomes (2004) e Etcheverria (2008), que a 
constituição de grupos de estudos no interior das escolas é necessária, sobretudo em um 
cenário de mudança curricular. Observamos tais indicações, inclusive em documentos oficiais 
estaduais, como no Projeto Educação Matemática nos Anos Iniciais (EMAI) (SÃO PAULO, 2013). 
Os documentos que fundamentam esse Projeto têm como objetivo implementar um novo 
currículo de Matemática nos cinco primeiros anos de escolaridade do Ensino Fundamental 
nas escolas estaduais de São Paulo. No entanto, a constituição de grupos que estudam o 
currículo no interior das escolas deve considerar as necessidades dos docentes; viabilizar 
momentos de discussões sobre os conhecimentos matemáticos, promovendo a articulação 
com as práticas de sala de aula; permitir a escolha e a elaboração de atividades a serem 
aplicadas em sala de aula; refletir sobre o pensamento matemático dos alunos; e ponderar 
quais intervenções são necessárias para promover o desenvolvimento do aluno acerca do 
conteúdo estudado (SOUZA MIRANDA, 2014). Moraes e Gomes (2004, p. 210) também 
reforçam que a constituição de um grupo de estudos no interior da escola deve considerar 
as necessidades expressadas pelos próprios professores, aquelas que partem do coletivo da 
escola, a fim de criar “um clima positivo para uma reflexão conjunta sobre o currículo e sua 
reconstrução”

Assim como Souza Miranda (2014), defendemos a ideia de que a constituição de grupos 
de estudos no interior das escolas é fundamental. Além disso, acreditamos na importância 
de haver, pelo menos, um dos participantes com alguma vivência que lhe permita discutir 
e apresentar resultados de investigações acerca do objeto matemático a ser estudado. A 
experiência vivenciada por Souza Miranda (2014) demonstrou que, para motivar discussões 
e promover a (re)construção dos conhecimentos apresentados no grupo, a presença de 
um educador que conheça um pouco mais sobre os resultados de pesquisa relacionados 
à temática estudada pode ampliar as discussões e as reflexões no grupo de estudos. No 
entanto, compreendemos, ao mesmo tempo, assim como afirma Fiorentini (2004), que as 
relações estabelecidas não podem apresentar um caráter hierárquico, pois isso dificultaria ao 
professor assumir suas fragilidades e, possivelmente, o inibiria para relatar suas experiências, 
reflexões e temáticas importantes para a discussão sobre o objeto matemático e o currículo 
estudado.

 Da mesma forma, julgamos ser importante acolher os professores para que se sintam 
confiantes para analisar mais criticamente o currículo e, com base nos estudos, tomar 
decisões acerca de encaminhamentos, avaliação ou mesmo (re)elaboração de propostas de 
intervenção que atendam às necessidades específicas do interior da sala de aula. 
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 Para a coleta de dados deste estudo constituímos um grupo em uma escola e procuramos 
observar e atentar para as características que lhe possibilitariam tornar-se colaborativo. 
Para tanto, no processo de constituição do grupo, buscamos contemplar aspectos conforme 
descritos por Fiorentini (2004): a participação dos integrantes foi voluntária e procuramos, 
o tempo todo, compartilhar saberes e experiências; cultivar a liberdade de expressão; 
e elaborar as tarefas conjuntamente, com a intenção de estabelecer relação de confiança 
e respeito mútuo entre os participantes. Além disso, como esta pesquisa ainda está em 
andamento, estamos produzindo em conjunto propostas de intervenção e até mesmo relatos 
de experiência.  Sobre isso, Fiorentini (2004) já antecipava:

À medida que seus integrantes vão se conhecendo e adquirem e produzem conjuntamente 
conhecimentos, os participantes adquirem autonomia e passam a auto regular-se e a fazer 
valer seus próprios interesses, tornando-se assim, efetivamente, colaborativo. (FIORENTINI, 
2004, p.53)

 Sob esse enfoque, buscamos no interior desse grupo de estudo, constituído em 
uma escola envolta em um cenário de mudança curricular, investigar o desenvolvimento 
do conhecimento profissional de duas professoras participantes a respeito de situações 
envolvendo a ideia de transformação do campo conceitual aditivo.

  Além da preocupação em constituir um grupo que trabalhe de forma colaborativa, 
buscamos apoio também nos resultados de investigações como os de Ball, Thames e Phelps 
(2008) para atentar não apenas para a compreensão da tarefa profissional de selecionar 
situações para o trabalho das participantes em sala de aula, mas também para a teoria dos 
campos conceituais, sobretudo do campo conceitual aditivo proposta por Vergnaud (1982, 
1983, 1996, 2004, 2009 e 2011a e b). 

MARCO TEÓRICO

  Para a análise dos dados coletados para esta investigação, buscamos referências 
nas pesquisas que discutem o conhecimento profissional docente.  Fundamentamos 
este estudo, sobretudo, nas ideias de Ball, Thames e Phelps (2008), para os quais há uma 
relação intrínseca entre os conhecimentos que os professores têm sobre conteúdo e ensino 
de matemática e a aprendizagem de seus alunos. Dessa forma, para enfrentar a tarefa de 
auxiliar o aluno na compreensão do conceito do Campo Conceitual Aditivo, é fundamental 
que o professor conheça, além das noções matemáticas relacionadas a esse conceito, as 
finalidades do ensino desse campo conceitual, os objetivos a serem alcançados e os esquemas 
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e as representações desenvolvidos pelos estudantes durante os processos de ensino e 
aprendizagem. 

Apoiados em Shulman (1986), Ball, Thames e Phelps (2008), focamo-nos nos 
conhecimentos necessários para atuação docente sobre a Matemática, conforme ilustra a 
Figura1, a seguir. As investigações de Ball e do grupo de Michigan mostram que o conhecimento 
matemático sobre o ensino de professores se relaciona fortemente com o desempenho de 
seus alunos. 

Figura 1: Esquema de categorias de conhecimento profissional docente 

Fonte: Ball, Thames e Phelps (2008, p.403, tradução dos autores deste texto)1

Assim como Ball, Thames e Phelps (2008), consideramos necessário que o professor 
tenha domínio do conteúdo, tanto do ponto de vista da matemática como didático-pedagógico. 
Esse Conhecimento Pedagógico do Conteúdo é que diferencia o professor do conhecimento 
dos demais profissionais, como, por exemplo, aqueles que aprenderam o conteúdo de 
Matemática, mas não desenvolveram os aspectos metodológicos e didáticos do ensino desse 
conteúdo. O Conhecimento Pedagógico do Conteúdo pode favorecer ao professor analisar de 
forma mais crítica o currículo, os materiais didáticos e pedagógicos usados em sala de aula, 
bem como compreender o processo de aprendizagem do aluno.

1 
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Neste artigo analisaremos o Conhecimento do Conteúdo e do Ensino, que, segundo Ball, 
Thames e Phelps (2008) demanda ao professor conhecer sobre o ensino, ou seja, identificar a 
sequência adequada dos conteúdos; escolher exemplos para introduzir determinado conteúdo 
e aprofundá-lo; discernir quando e como propor questionamentos.  No processo de ensino 
envolvendo o tipo de conhecimento que relaciona a compreensão das estruturas aditivas 
com questões relativas aos procedimentos pedagógicos é preciso ter claro que intervenções 
esses profissionais podem realizar para que a aprendizagem realmente ocorra. Importa, por 
exemplo, o entendimento de que uma categoria de situações aditivas – neste caso, a que 
envolve a ideia de transformações – pode oferecer, ao aluno e ao professor em sua tarefa, 
diferentes graus de dificuldade.

 Considerando tais pressupostos, analisamos os Conhecimentos Profissionais das 
professoras participantes do grupo de estudos à luz da Teoria do Campo Conceitual Aditivo 
de Vergnaud (1982, 1983, 1996, 2004, 2009 e 2011a e b). O autor deixa claro que o Campo 
Conceitual Aditivo não é um conhecimento trivial, uma vez que:

o campo conceitual das estruturas aditivas fornece numerosos exemplos de situações, nas 
quais a escolha de uma operação e a dos dados sobre os quais ela se aplica é delicada, exigindo 
um arranjo específico, uma ajuda significativa do adulto, eventualmente, uma representação 
simbólica original. (VERGNAUD, 2011a, p. 17)

Essa concepção do Campo Conceitual refere-se a um conjunto de situações cujo 
tratamento envolve uma variedade de conceitos, esquemas e representações que são 
diferentes, mas estão intimamente relacionadas.  O autor considera ainda que esse conjunto 
de conceitos contribui para a análise das situações, e reafirma que, porque um conceito de 
forma isolada perde seu significado ele deve ser apresentado dentro um Campo Conceitual 
articulado a uma situação, pois só assim adquire um significado. 

Na busca de resolver uma situação, o indivíduo mobiliza um conjunto de invariantes e 
utiliza diferentes formas de representações simbólicas, que apresentam diferentes significados, 
pois dependem do significado que é dado pelo sujeito. Portanto, diante das diferentes 
situações, a criança poderá criar um modelo de esquema de ação para analisar, compreender 
e tentar resolver, optando por uma representação que lhe seja significativa. Os esquemas 
mobilizados pelas crianças podem ser válidos ou não e estão sujeitos a modificações, até se 
tornarem funcionais para resolver a situação proposta.

Vergnaud (2009) afirma que as relações estabelecidas no Campo Conceitual Aditivo 
são ternárias2 e, nesse sentido, considera a multiplicidade de estruturas aditivas que podem 
ocorrer em função das relações estabelecidas nas diversas situações-problema.

2  Segundo Vergnaud (2009), as relações ternárias são aquelas “que ligam três elementos entre si – 
Pedro está entre André e Joana”. 
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Para definir o Campo Conceitual Aditivo, um bom caminho é iniciar os estudos pela 
análise das seis categorias aditivas com seus respectivos esquemas. Vergnaud (2009, p. 200) 
considera as seguintes categorias:

Primeira categoria – duas medidas se compõem para resultar uma terceira.

Segunda categoria – uma transformação opera sobre uma medida para resultar em outra 
medida.

Terceira categoria – uma relação liga duas medidas.

Quarta categoria – duas transformações se compõem para resultar em uma transformação.

Quinta categoria – uma transformação opera sobre um estado relativo (uma relação) para 
resultar em um estado relativo.

Sexta categoria – dois estados relativos (relações) se compõem para resultar em um estado 
relativo.

Já na década de 1980, Vergnaud (1982, p. 39) afirmava que tal classificação poderia 
contribuir tanto para a “[...] interpretação dos processos que os estudantes usam na resolução 
de problemas de adição e subtração, quanto no entendimento maior sobre as dificuldades 
que esses estudantes encontram”. E completava que tal classificação apresenta uma 
“estrutura teórica” que possibilitará ao leitor a compreensão do “significado das diferentes 
representações simbólicas da adição e subtração, além de servir de base para o desenho de 
experimentos sobre esses processos matemáticos” (p. 39). 

Essa mesma discussão é retomada por ele em 2016, ao salientar que “entre os atos 
de mediação dos professores incluem, os acompanhamentos [...] do processo de elaboração 
de seus esquemas [dos alunos] [...] Mas não podemos esquecer que a escolha de situações 
é o primeiro ato de professor mediação [...]” (VERGNAUD, 2016, p.298). Na mediação, o 
professor precisa diversificar as situações e deixar de propor somente problemas prototípicos. 
O docente deve apresentar, gradativamente, problemas mais complexos, os quais exigem 
outros tipos de raciocínio, a fim de favorecer a construção de outros conhecimentos que 
envolvem as estruturas aditivas. O aluno mobiliza, assim, diferentes esquemas e elabora 
outros mais organizados, quando tem a oportunidade de resolver problemas com diferentes 
graus de complexidade. Em consonância com essa lógica, escolhemos uma situação ternária 
que pode apresentar três graus de dificuldade. (VERGNAUD, 2009, 2016).

Segundo seus estudos, o campo conceitual das estruturas aditivas fornece vários 
“exemplos de situações, nas quais a escolha de uma operação e a dos dados sobre os quais 
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ela se aplica é delicada, exigindo um arranjo específico, uma ajuda significativa do adulto” 
(VERGNAUD, 2011a, p.17). Portanto, ao professor cabe o papel central: a ele compete 
fazer essa escolha e auxiliar o aluno. Por exemplo, para situações que envolvem a categoria 
transformação, o autor apresenta o esquema sagital representado a seguir – Figura 2.

Figura 2: Esquema sagital de Vergnaud (2009): Representação de uma situação de transformação
Transformação

O autor considera que existem situações prototípicas de adição, por meio das quais as 
crianças dão um primeiro sentido à operação por volta dos 5, 6 anos de idade. Esse tipo de 
situação – prototípica da adição – envolve a transformação de uma quantidade inicial, por 
exemplo, na situação “Pedro tinha R$ 5,00; sua avó lhe deu R$ 2,00. Quantos reais ele tem 
agora?” (VERGNAUD, 2009, p.17) e gera quatro possibilidades de subtrações diferentes: 

[...] a diminuição de uma quantidade inicial (protótipo da subtração); a busca por um aumento 
(estado final menos estado inicial); a busca por uma diminuição (estado inicial menos estado 
final); a busca de um estado inicial antes de um aumento (Joana acaba de ganhar R$ 3,00 de 
sua avó; agora, ela tem R$ 8,00. Quantos reais ela tinha antes de receber esse presente de sua 
avó?( VERGNAUD, 2011a , p.17, grifos no original).

Segundo os estudos de Vergnaud (2011 a), a transformação de uma quantidade 
inicial oferece também a possibilidade de uma adição com maior grau de dificuldade – não 
prototípica,  como por exemplo: “Roberto acaba de gastar R$ 5,00 e agora ele tem R$ 7,00. 
Quanto ele tinha antes de comprar balinhas?” (p.17). Tal situação pode ser descrita pelo 
seguinte esquema sagital – Figura 3:

Figura 3: Esquema sagital: Representação de uma situação de transformação
que busca o estado inicial

                                               

 Fonte: Vergnaud (2011 a  p.19) 
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O esquema revela que essa situação demanda utilizar o raciocínio reversível, dificuldade 
que deriva dos protótipos da adição e da subtração: “o gasto de Roberto conduz a uma 
subtração e não a uma adição; o aumento da fortuna de Joana conduz a uma adição e não a 
uma subtração” (VERGNAUD, 2011 a, p.18). 

Segundo as pesquisas de Vergnaud, tal dificuldade se dá pela necessidade de utilização 
de um novo teorema-em-ação, ou seja, se F = T (I), então I = T-1(F), onde F é o estado final, I  
o estado inicial, T transformação direta, T-1 transformação inversa. A dificuldade consiste no 
fato de o aluno perceber que a operação que permite passar do estado final para o inicial é 
inversa daquela que permite passar do estado inicial ao final. Esse tipo de situação, em que se 
busca um estado inicial, é considerado por Vergnaud (2011 a) como mais difícil “para muitas 
crianças” de 8 anos de idade ou mais.

Assim, com base nos estudos de Vergnaud (2004, 2011a, 2016) e  de Ball, Thames e 
Phelps (2008), consideramos importante para o professor possuir esse conhecimento. E esta 
afirmação de  Vergnaud (2004, p. 37-38): “[...]  supõe tanto uma reflexão epistemológica e 
uma adaptação aos alunos e as questões que venham a surgir” explicita a mediação como 
uma escolha importante a ser feita pelo docente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa, de natureza qualitativa, foi desenvolvida conforme o definido por Bogdan 
e Biklen (1999). Os dados foram coletados com gravações, aplicação de questionário, 
registros escritos das professoras participantes (notas das sessões de estudos), protocolos 
das atividades realizadas com alunos e relatórios reflexivos das professoras participantes. 
Este artigo mencionará dados de apenas alguns episódios dos estudos envolvendo duas 
professoras do grupo.  

Tivemos como critério de escolha o fato de as professoras participarem do grupo 
de estudos desde o seu início e concordarem em disponibilizar suas anotações e reflexões 
ocorridas nos encontros do grupo de estudos. As professoras Miriam e Rayane, cujos 
nomes são fictícios para garantir o anonimato, têm formação, condição funcional e tempo 
de magistério diferenciados: Miriam tem formação no antigo Magistério, nível médio e está 
cursando Pedagogia. Em 2015 se efetivou por concurso público, porém exerce o magistério em 
regime de contratação desde 1996. Rayane é formada no Magistério, nível médio, graduada 
em Pedagogia, exerce o magistério desde 2000 e tem sala atribuída por contrato.
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No início dos estudos solicitamos que as participantes elaborassem seis situações do 
Campo Aditivo. Nosso propósito foi analisar quais eram suas concepções sobre situações 
envolvendo as estruturas aditivas que deveriam ser trabalhadas em suas aulas de forma que 
promovessem a aprendizagem desse conceito. No decorrer das sessões, iniciamos nossos 
estudos sobre as categorias de situações (Composição, Transformação e Comparação) 
propostas por Vergnaud (2004, 2009), analisamos e reelaboramos situações do Campo 
Aditivo. Neste artigo exporemos o desenvolvimento do conhecimento profissional dessas 
duas professoras em relação à categoria de Transformação das situações-problema do Campo 
Conceitual Aditivo.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Ao desenvolver os estudos com o grupo em 2015, percebemos nos participantes 
enorme desejo de ampliar os conhecimentos sobre como o currículo de matemática dos anos 
iniciais trata e apresenta as estruturas aditivas. O grupo foi se fortalecendo, e os professores 
começaram a expor atividades de sala de aula para serem discutidas no grupo. Apresentavam 
de forma natural suas dúvidas, o que favorecia a interação constante de todo o grupo. 

Alcançar com o grupo esse grau de liberdade de poder refletir sobre o currículo e sobre 
o objeto matemático e assumir suas fragilidades é bastante positivo, pois gera discussões 
que alimentam nossos estudos. Dessa forma, nos sentimos muito à vontade para analisar 
e explicitar os conhecimentos construídos por duas professoras que vêm participando do 
grupo de estudos desde 2015.

Logo que iniciamos os estudos com o grupo em 2015, percebemos que os professores, 
ao trabalhar com situações problemas em sala de aula, desconsideravam como critério de 
escolha para elaboração das situações-problema as classificações propostas por Vergnaud 
(2004), que contribuem para que as situações tenham grau diferenciado de complexidade, de 
acordo com sua estrutura e elaboração.

Embora fossem capazes de avaliar a importância de elaborar ou escolher situações 
com graus diferentes de complexidade, ainda atribuíam a complexidade de uma situação 
apenas à variação das quantidades apresentadas ou da operação que resolveria a questão. 
Evidentemente essa pode ser uma das complexidades, pois, ao apresentarmos uma 
situação que envolva números maiores, o aluno poderá ter mais dificuldades para realizar o 
procedimento matemático. Entretanto, esses não podem ser tomados como únicos fatores 
responsáveis pelo grau de complexidade de uma situação-problema do Campo Conceitual 
Aditivo.
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Essas nossas considerações podem ser mais bem evidenciadas neste excerto de uma 
discussão no grupo:

Eu acredito que as situações-problema devem apresentar desafios para os alunos. Assim, 
quanto maior forem os números apresentados, maiores dificuldades podem ser encontradas 
pelo aluno ao resolver (Rayane)

Na opinião de vocês, existem outros critérios para elaborar situações com grau de dificuldades 
diferentes? (Pesquisadora)

Eu acho que, quando a situação-problema é de menos, pode ser um desafio maior para os 
alunos. (Paula)

Esse diálogo revela a necessidade de que as professoras aprofundassem no grupo os 
estudos sobre as categorias das situações do Campo Aditivo propostas por Vergnaud (2004). 
Por essa razão, procuramos fazer releituras dos textos e discutir no grupo a compreensão dos 
participantes sobre as estruturas aditivas.

Concordamos Vergnaud (2004, p. 37-38), quando defende que as escolhas das situações 
a serem trabalhadas na sala de aula apresentam implicações diretas no trabalho pedagógico: 

[...] que seu primeiro ato de mediação é a escolha de situações, [...] O professor toma decisões 
o tempo todo, mas a escolha de situações é, provavelmente, a decisão mais importante na 
lógica dos campos conceituais, porque ela supõe tanto uma reflexão epistemológica e uma 
adaptação aos alunos e as questões que venham a surgir.

 

Para evidenciar quais conhecimentos os professores participantes tinham sobre 
situações-problema que envolvem estruturas aditivas, solicitamos que elaborassem seis 
situações do Campo Aditivo, porém, considerando que para este artigo analisamos o 
desenvolvimento do conhecimento profissional de duas das professoras participantes, 
exporemos aqui duas sessões de estudos que apontam evidências em relação à (re)significação 
dos seus conhecimentos sobre as situações-problema do Campo Conceitual Aditivo.

Como podemos observar no Quadro 1, no início dos estudos das seis situações 
elaboradas pelas professoras, cada uma delas criou quatro situações prototípicas, as quais 
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apresentam grau de dificuldade apenas nas quantidades envolvidas nas situações. 

Quadro 1: Situações prototípicas elaboradas pelas duas professoras
Prof. Situação Categoria Operação 

que resolve

Miriam

João tinha 24 bolinhas 
e ganhou mais 35 de 
seu primo. Com quantas 
bolinhas ficou?

Transformação Positiva

Foram apresentados o estado 
inicial (24) e a transformação (35), 
e se pretende saber o estado final.

Adição

Numa caixa há 12 livros de 
contos de fada e 6 livros 
de fábulas. Quantos livros 
há na caixa?

Composição

Foram apresentadas as partes, e 
se pretende saber o todo.

Adição

Numa biblioteca foram 
guardados 235 livros na 
segunda-feira e retirados 
138 na quarta-feira. 
Quantos livros ainda há na 
biblioteca?

Transformação negativa

Foram apresentados o estado 
inicial (235) e a transformação 
(138), e se pretende saber o estado 
final.

Subtração

João tinha 5 peixinhos e 
comprou mais 13. Quantos 
peixinhos João tem agora?

Transformação positiva

Foram apresentados o estado 
inicial (5) e a transformação 
positiva (13), e se pretende saber 
o estado final.

Adição

Rayane

Pedro tem 2 bolas azuis e 7 
bolas vermelhas. Quantas 
bolas Pedro tem?

Composição

Foram apresentadas as partes,  e 
se pretende saber o todo.

Adição

Ana tinha uma coleção 
com 14 bonecas deu 5 para 
sua prima. Com quantas 
bonecas Ana ficou?

Transformação Negativa

Foram apresentados o estado 
inicial (14) e a transformação (5), 
e se pretende  saber o estado final.

Subtração

Carla tem 17 anos e Paulo 
tem 12 anos. Quantos 
anos Paulo tem a menos 
que Carla?

Comparação

Foram apresentados o referente, 
que é Carla (17), e o referido, que 
é Paulo  (12), e se pretende saber 
a relação  que existe entre as duas 
idades.

Subtração

Marcos tem 12 bolinhas 
azuis e 32 verdes. Quantas 
bolinhas ele tem ao todo?

Composição

Foram dadas as partes e se 
pretende saber o todo.

Adição

Fonte: Acervo das pesquisadoras

Ao analisar as situações elaboradas, observamos que elas são prototípicas, e as 
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crianças já as compreendem por volta dos 5, 6 anos de idade.  Vergnaud (2011b) discute que 
situações desse tipo são reconhecidas mesmo antes de as crianças chegarem à escola. Muitas 
vezes, os alunos não precisam se valer de representações simbólicas para resolver situações 
prototípicas. Todavia, Vergnaud (2011b, notas de aula), seguindo suas origens piagetianas, 
lembra que também é necessário que o professor apresente outras situações, pois, “se o 
conhecimento é adaptação, para as crianças aprenderem temos que desestabilizá-las. Se as 
crianças não têm motivo para se adaptar a situação nova, porque aprender? Não há motivo 
para aprender coisas novas”. 

Consideramos, assim como Vergnaud (1990, 2011b, 2016), a necessidade de o professor 
apresentar a seus alunos uma variedade de situações, mesmo que em uma única categoria, 
mas nossos dados evidenciaram que isso não estava ocorrendo. Vergnaud (2011b) chama a 
atenção para que o professor propicie ao aluno vivências que possibilitem o desenvolvimento 
de esquemas novos, “que as crianças ainda não viram, não aprenderam”. Da mesma forma, 
Ball, Thames e Phelps (2008) discutem a necessidade de o professor ser proficiente em relação 
ao Conhecimento do Conteúdo e do Ensino. No entanto, as professoras aqui investigadas não 
demonstraram ter conhecimentos ampliados acerca dos diferentes significados, visto que 
quase 70% das situações são menos complexas.

Dessa forma, as discussões de Vergnaud se aproximam de Ball e colegas, uma vez que o 
conhecimento do conteúdo e do ensino são importantes no sentido de favorecer as escolhas, 
pelos docentes, com o objetivo de dar exemplos que favoreçam o desenvolvimento e a 
compreensão dos alunos em relação ao conteúdo matemático que se pretende ensinar. Assim, 
ampliamos com o grupo de estudos discussões e análises das categorias de Composição, 
Transformação e Comparação propostas por Vergnaud (2004). 

Após estudarmos a categoria de Transformação, apresentamos no grupo uma sequência 
de situações que foram analisadas pelas duas professoras com base nos estudos sobre a 
Teoria do Campo Conceitual Aditivo. Esta atividade foi referenciada no material utilizado em 
2005 pela Secretaria Estadual da Educação – SEE – no curso “Ensinar Matemática para os 
Anos Iniciais” (SÃO PAULO, 2005). 

Com base nesse material, elaboramos um “caso” a ser estudado e analisado pelo grupo, 
em que buscamos discutir a necessidade de o professor trabalhar com diferentes significados 
por meio da apresentação de situações de categorias diversas. Expusemos aos professores 
o relato do tio de uma criança, que, por “coincidência”, era professor de matemática. Esse 
professor, ao questionar a criança acerca do que estava aprendendo em matemática, recebeu 
como resposta que ela estava aprendendo a fazer problemas de chupar e ela complementou 
que era fácil, “porque precisava apenas fazer conta de menos”. Para compreender o que a 
criança dizia, o tio olhou no caderno e encontrou as situações descritas a seguir: 
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• Joana tinha 37 balas. Ela chupou 15. Quantas balas sobraram?

• Na fruteira havia 19 laranjas. Carolina chupou 7. Quantas laranjas restaram na fruteira?

• Maria tinha 15 pirulitos e chupou 7 deles. Quantos pirulitos restaram?

• Belinha comprou 9 sorvetes para deixar na geladeira. Na mesma hora chupou 3 e guardou 
o resto no congelador. Quantos sorvetes foram guardados?

Pretendíamos que, ao analisar as situações os professores, percebessem o uso de 
um só verbo –  “chupar” – e notassem também que ele designa uma única categoria de 
situação – transformação negativa. Se essas situações fossem interpretadas na perspectiva de 
Vergnaud, seria possível observar que o verbo “chupar” representou em todos os problemas 
uma transformação negativa – chupou 15 (-15 balas); chupou 7 (-7 laranjas); chupou 7 (-7 
pirulitos); e chupou 3 (-3 sorvetes).Tais transformações operam sobre uma medida inicial 
(37 balas, 19 laranjas, 15 pirulitos e 9 sorvetes), para resultar em outra medida – 22 balas, 
12 laranjas, 8 pirulitos e 6 sorvetes, respectivamente –, que aqui representaria a solução das 
situações.

Pretendíamos que, por meio da análise das situações, os professores notassem que em 
todas elas a palavra chupar fomentou a reflexão sobre a ação única da situação: transformação 
negativa. Dessa forma, depois da leitura do caso, solicitamos que os professores do grupo 
resolvessem e analisassem esse caso. O Quadro 2, a seguir, apresenta as análises das situações 
das professoras.

Quadro 2: Análises feitas pelas professoras nas situações que foram criadas para estudos
Situações propostas para 

análise no grupo
Registro escrito da Análise

Professora Rayane

Registro escrito da Análise

Professora Miriam
Joana tinha 37 balas. Ela chupou 
15. Quantas balas sobraram?

São todos iguais [referindo-
se à categoria das situações 
propostas], mas devemos 
considerar dentro de uma 
mesma categoria, podemos 
apresentar de forma diferente e 
aumentar o desafio, pois o grau 
de complexidade é diferente.

 

Não usou nenhum grau de 
complexidade porque todos 
[referindo-se as situações 
apresentadas] com a mesma 
situação problema [referindo-se 
ao tipo de situação]. Não teve 
nenhum tipo de dificuldade, 
de cara o aluno já sabe que 
o problema é uma subtração 
(chupou).

Na fruteira havia 19 laranjas. 
Carolina chupou 7. Quantas 
laranjas restaram na fruteira?
Maria tinha 15 pirulitos e 
chupou 7 deles. Quantos 
pirulitos restaram?
Belinha comprou 9 sorvetes 
para deixar na geladeira. 
Na mesma hora chupou 3 e 
guardou o resto no congelador. 
Quantos sorvetes foram 
guardados?

Fonte: acervo das pesquisadoras
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 Em suas análises, as professoras, assim como as demais participantes da sessão de 
estudos, também perceberam as similaridades entre as situações apresentadas, uma vez que 
eram todas prototípicas.  A professora Rayane, por exemplo, mostra ter essa percepção, ao 
afirmar serem “todas iguais”, já a professora Miriam diz que elas não apresentavam “[...] 
tipo de dificuldade de cara o aluno já sabe que o problema é uma subtração (chupou)”.  
Notamos, ainda, que a professora Rayane utiliza o termo “categoria” da situação. Dessa forma, 
constatamos que, por meio dos estudos anteriores, as professoras investigadas conseguiram 
analisar e construir argumentação para o caso apresentado. Além das duas professoras, vale 
ressaltar que as demais também já demonstravam compreender que as situações eram de 
uma mesma categoria: para todas elas a operação coincidia com a ação descrita na situação.

   Em seguida, como já havíamos discutido os resultados das investigações de 
Vergnaud (2009), e o grupo sentia a necessidade de ampliar os estudos acerca de situações de 
transformação, propusemos a reelaboração das situações, de forma que as apresentássemos 
com diferentes graus de dificuldade.

Para tanto, foram preservados os dados dos problemas analisados anteriormente e 
foram feitas as reelaborações necessárias, com intensificação do grau de complexidade. No 
Quadro 1 apresentamos a reescrita dos problemas realizada pela dupla: professoras Miriam 
e Rayane:

Quadro 3: Problemas de Transformação elaborados pelas professoras Rayane e Miriam,
exemplificando diferentes graus de complexidade

1. Maria tinha 15 pirulitos e ganhou 7. Com quantos pirulitos Maria ficou?
2. Joana tem 7 balas, sabendo que ela já chupou 30. Quantas balas tinha inicialmente?
3. Belinha comprou alguns sorvetes para deixar na geladeira. Na mesma hora chupou 3 e 

guardou 7 no congelador. Quantos sorvetes foram comprados por Belinha?
4. Na fruteira havia 19 laranjas. Carolina chupou algumas e restaram 12. Quantas laranjas 

Carolina chupou?
Fonte: Acervo da pesquisadora

  É possível observar que as professoras elaboraram uma única situação prototípica 
(situação 1), duas situações que questionavam a quantidade inicial (situações 2 e 3) e uma 
delas, o valor transformação (situação 4). De acordo com Vergnaud (2009), compreender essa 
diversificação faz diferença no trabalho docente, pois o professor terá condições de elaborar 
e apresentar situações que envolvam graus de complexidade diferenciados, o que favorece 
a elaboração de diferentes estratégias pelo aluno e o desenvolvimento do pensamento 
matemático. Ao ser desafiado a resolver problemas diversos, o aluno mobiliza os esquemas 
já construídos por ele e cria novos, para dar conta de solucionar a situação proposta. A 
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elaboração do pensamento matemático mais complexo e a criação de novos esquemas 
favorecem a construção de outros conhecimentos que envolvem as estruturas aditivas. 

 Nos registros da professora Rayane encontramos evidências dessas ideias defendidas 
por Vergnaud (2009):

Agora eu elaboro as situações-problema com novos critérios, considero as classificações, 
penso diferente para organizar o ensino. Comecei a observar que o aluno, chega ao resultado 
muitas vezes por suas próprias estratégias. E que aqueles alunos que não chegaram ao 
resultado esperado devem ser analisados, tentar entender como ele está pensando, 
para conseguir chegar a uma intervenção que possa contribuir para ele avançar em seus 
conhecimentos. (Rayane)

Constatação semelhante está nos registros do depoimento da professora Miriam:

Percebi que é muito importante conhecer as categorias para poder propor para os 
alunos situações com diferentes desafios, pois só assim vão usar novas estratégias e se 
desenvolverem. Antes dos estudos nós trabalhávamos com as situações propostas no EMAI, 
mas não compreendia. Então não sabíamos fazer as intervenções e questionar os alunos. 
(Miriam)

Essas reflexões nos remetem às ideias defendidas por Ball, Thames e Phelps (2008), 
que consideram importante que o professor tenha, além do conhecimento do conteúdo, o 
conhecimento especializado para o ensino da matemática, pois ele comporá o que a autora 
chamou de Conhecimento do Conteúdo e do Ensino e do Estudante pelo professor, propiciando 
que ele faça intervenções, planeje e replaneje suas ações, analise o pensamento matemático 
do aluno, observe as estratégias utilizadas por ele e ainda o estimule a pensar sobre suas 
próprias estratégias, buscando se utilizar daquelas que são mais significativas para ele.

Ainda podemos considerar que esse conhecimento específico para o ensino da 
matemática permite ao professor conhecer o que Ball e colegas chamam de Conhecimento do 
Conteúdo e do Currículo; analisar o currículo; e compreender as concepções e os pressupostos 
que o embasam, uma vez que o currículo estadual também se utiliza dos pressupostos de 
Vergnaud.

Este excerto da fala da professora Rayane é significativo: “Desde que comecei a fazer 
parte do grupo de estudos do EMAI, comecei a compreender e a entender, e ter outra visão 
do EMAI, comecei a fazer a diferença nas aulas, na verdade o aprender junto fez o diferencial” 
Ela revela que ter a oportunidade de participar de um grupo de estudos, discutir com seus 
pares e (re)significar alguns conhecimentos sobre o Campo Conceitual Aditivo favoreceu 
maior compreensão da proposta do EMAI e suscitou mudanças em sua prática. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tomando como base o referencial teórico adotado nesta investigação, chamamos atenção 
para algumas evidências sobre o desenvolvimento do conhecimento profissional docente das 
duas professoras. Reiteramos, assim como Ball, Thames e Phelps (2008), a importância, para 
o fazer pedagógico do professor, do conhecimento do conteúdo e do ensino, pois cabe ao 
docente identificar a sequência adequada dos conteúdos; escolher exemplos para introduzir 
determinado assunto  e aprofundá-lo; definir quando e como propor questionamentos.  

Portanto, em relação a situações envolvendo a ideia de transformação, embora 
inicialmente as professoras tivessem elaborado principalmente situações prototípicas, depois 
de participar do grupo de estudos, mostraram evidências da ampliação desse conhecimento, 
tanto quando analisaram o caso de ensino como quando reelaboraram as situações. A 
análise do caso de ensino ocorreu depois de algumas sessões de estudo e, nesse momento, 
diferentemente do que ocorria no início do processo, as duas professoras identificaram, 
de imediato, a manutenção do grau de dificuldade das situações, das quais uma era de 
transformação. 

Outra indicação da (re)significação de conhecimentos das participantes, sobretudo 
quando lidavam com situações envolvendo a categoria transformação,  pode ser notada 
quando comparamos a elaboração no início do processo formativo e no episódio aqui descrito. 
Na primeira sessão de estudos as participantes foram solicitadas a elaborar as seis situações 
e criaram quatro delas prototípicas com a mesma estrutura – busca do estado inicial de uma 
transformação. Contudo, depois de participarem de algumas sessões de estudos com o grupo, 
ao analisarem o caso de ensino, reelaboraram situações mais complexas com estruturas 
diferentes: ora o questionamento era acerca do estado final, ora do valor da transformação. 
Reiteramos que, por exemplo, a situação em que o questionamento origina a busca do estado 
final demandaria do aluno estratégias mais complexas, uma vez que exige das crianças a 
reversibilidade do pensamento. Há aqui algumas evidências de que as duas participantes 
compreenderam que situações envolvendo a ideia de transformações podem apresentar 
diferentes graus de dificuldade. Consideramos, portanto, que alguns aspectos importantes 
do conhecimento do conteúdo e do ensino não observados pelas professoras no início dos 
estudos, no episódio aqui apresentado já se fizeram presentes.

Analisando os resultados até aqui investigados, podemos inferir que os estudos 
com o grupo têm nos revelado ser a escola um lugar privilegiado para discutir o currículo; 
compreender quais conteúdos devem ser trabalhados, quais concepções estão permeando os 
materiais de apoio pedagógico e de atividades dos alunos;  e, sobretudo, criar oportunidades 
para o professor se sentir livre para expor suas fragilidades e (re)significar conhecimentos 
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junto com seus pares.

Por isso, concordamos com Serrazina (1998): a implementação de programas e 
projetos que almejam o desenvolvimento profissional deve favorecer o acompanhamento 
e o acolhimento do professor que ensina matemática. Assim, é necessário discutir e refletir 
sobre as concepções que envolvem o currículo e sobre a forma como este propõe o trabalho 
com o objeto matemático, e, ainda, favorecer a reflexão sobre as práticas de sala de aula e 
sobre quais expectativas de aprendizagem se pretende que os alunos alcancem.
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ABSTRACT

In this article, the authors discuss how mathematical modeling becomes a teaching methodology that focuses on the development 
of a critical and reflective efficacy that engages students in a contextualized teaching and learning process that allows them to 
become involved in the construction of solutions of social significance. When learners explore examples and problems from their 
reality, they begin to study symbolic, systematic, analytical, and critical contexts to their work by using technological tools provided 
in a virtual VLE. Long distance education assists students to overcome difficulties regarding the adoption of critical and reflective 
mathematical modeling courses because technological tools offered by the platforms such as Moodle are simple and functional. By 
developing discussion forums and videoconferences, professors and tutors are able to analyze interactions enabled by these tools, 
which contributed to the reflective development of the elaboration of mathematical models in the VLE.

Keywords: Critical and Reflective Dimensions. Mathematical Modeling. Long Distance Education. Long Distance Theories. Virtual 
Learning Environment.

Desenvolvimento de dimensões críticas e reflexivas da modelagem matemática em ambientes de aprendizagem 
virtual

RESUMO

Nesse artigo, os autores discuttem como a modelagem matemática torna-se uma metodologia que tem como foco o desenvolvimento 
de uma eficácia crítica e reflexiva que pode engajar os alunos em um processo de ensino e aprendizagem contextualizado que 
possibilita o seu envolvimento na construção de soluções de significância social. Quando os alunos exploram os problemas retirados 
de sua própria realidade, começam a estudar os contextos simbólicos, sistemáticos, analíticos e críticos desse trabalho com a 
utilzação das ferramentas tecnológicas disponibilizadas no AVA virtual. A educação a distância auxilia os alunos a superararem 
as dificuldades relativas à adoção de cursos de modelagem matemática críticos e reflexivos, pois as ferramentas tecnológicas 
oferecidas pelas plataformas, como a Moodle, são simples e funcionais. Por meio do desenvolvimento de fóruns de discussão e 
videoconferências, os professores e os tutores são capazes de analisar as interações ativadas por essas ferramentas, que contribui 
para o desenvolvimento reflexivo da elaboração de modelos matemáticos no AVA.

Palavras-chave:  Dimensões Crítica e Reflexiva. Modelagem Matemática. Educação a Distância. Teorias da Educação a Distância. 
Ambiente Virtual de Aprendizagem.
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1. Introduction

In Brazil, a process of upgrading teacher competencies and the training of new teachers is 
making a difference in school and community quality. The most expedient, economical, indeed 
reasonable method to do this is by integrating the long distance education and accompanying 
multimedia technologies. To increase access to a wider audience, the use of Moodle as the 
platform and freeware is used; which has enabled the Universidade Aberta do Brasil1 (UAB) 
system to the democratize and increase access to higher education. Because of the social 
changes resulting from contemporary scientific and technological development in Brazil, the 
study of diverse curricular and methodological proposals has become vital. The need to update 
and upgrade professional development for all teachers has raised discussions in relation to 
new institutional methods and resources in order to meet the demand for specialized teacher 
education programs; this is even more relevant in the context of mathematics education.

Long distance learning in Brazil offers teacher education programs to prospective 
teachers in places and in diverse contexts that have historically suffered limited access to higher 
education. UAB was developed to develop teacher education programs that cannot meet the 
immediate needs as well it can allow educators the time to earn undergraduate degrees. 
Instruction is performed by using a variety of technologies as well as special organizational 
and administrative arrangements (MOORE; KEARSLEY, 2007). Several actions by the Brazilian 
Federal Government were developed for teaching and learning in a long distance modality. 
The Ministry of Education’s plan has been to invest in distance learning and create a new 
digital era for informational and communicational technologies in order to support teaching 
practices, initial and continued education, and professional development (BRASIL, 2005). 
According to the Brazilian Law2, Long Distance Education is characterized as an educational 
modality in which a didactical and pedagogical mediation is facilitated by the teaching and 
learning processes that occurs by the use of a variety of informational and communicational 
technologies.

In this process, students and teachers develop educational activities in diverse and 
distinct localities and time frames (BRASIL, 2005). It is necessary to work beyond the concepts 
of this law in order to understand the curricular, didactical, and pedagogical action plan for 
this educational modality, which has direct influence on the quality of education offered to 
diverse students and communities throughout Brazil. In 2003, there were 50,000 Brazilian 
students enrolled in 52 long distance courses and, one decade later, in 2013, there were 1.2 
million students enrolled in 1.258 courses in Brazil.

1 The Brazilian Open University System.
2  Law no. 5622 promulgated in December 19th, 2005.
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It is important to emphasize the relevance of the preparation of a long distance course 
where it is necessary to know the learning needs of a large number of diverse groups of 
students and their unique conditions in which they live. However, it is not enough to enhance 
access to this kind of education without changing and adapting processes and methods of 
teaching and learning regarding available technological resources. This means that in order 
to establish the processes and methods for distance learning mathematics courses such as 
modeling.

In this regard, it has become necessary to establish a system of long distance learning 
processes and methods based on existing theories regarding these research fields. In so 
doing the authors have explored and applied this in a Seminar in Mathematical Modeling in 
a long distance mathematics undergraduate course in Brazil. This course is offered entirely 
in a distance environment, and is mediated through technological tools on the internet. The 
Centro de Educação Aberta e a Distância3 (CEAD) at the Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP) has come to integrate instruction, technology, content and pedagogical methods in 
order to reach a diversity of students.

At the time of this writing, in just this university alone, there are approximately 3000 
students enrolled in 4 (four) undergraduate majors such as Mathematics, Geography, 
Pedagogy, and Public Administration. These students are enrolled in 5 (five) Graduate 
Courses such as Sustainable Schools, Pedagogical Coordination, School Management, Media 
& Education, and Pedagogical Practices.

Long distance students represent approximately, 34% of the 15,000 UFOP students in 
three states: Bahia, Minas Gerais, and São Paulo. Figure 1 shows the three states in Brazil 
where UFOP offers long distance education.

Figure 1 - States of São Paulo, Minas Gerais, and Bahia in Brazil

3 Open and Long Distance Educational Center.
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Long distance students access courseware and instruction through 35 polos, which are 
long distance learning centers equipped with computer labs, internet, libraries, and tutorial 
assistance. In many localities the UAB educational centers (polos) has become the lone access 
to the Internet and library resources. UFOP is one of the oldest public institutions of higher 
education in Brazil and provides one of the largest distance education programs in the country.

2. Outlining Theories Related to Long Distance Learning

In Brazil, push back in regards to long distance education is evident, especially in 
regards to its implementation, and amongst the attitudes of traditional face-to face faculty 
and colleagues. Despite these concerns, and in order to expand higher education in Brazil, 
UAB has as its mission, the provision of universal access to higher education.

The theories presented here utilize information technology and communication in 
structuring coursework, which prioritize interactive and collaborative educational processes 
centered on the learners themselves. In this process, transactional distance seeks to investigate 
the influence that this has in (distance) teaching and learning, curriculum development and 
in the organization and management educational programs (MOORE; KEARSLEY, 2007). This 
includes critical mathematical modeling.

2.1. Long Distance Learning

Worldwide, distance education has grown quickly. Beginning initially with the use of 
mail-order courses, it transitioned quickly to include radio and television. Once associated 
with mailed printed materials, it has now facilitated the dissemination and democratization 
of access and has now moved to incorporate the internet and MOOCS. It has become a key 
element in the democratization for many, many countries and now allows access to education 
and professional development opportunities once only given to elite members of society.

In Brazil, as mentioned earlier, it has allowed a portion of the population that traditionally 
has had difficulty in accessing public education, due to a variety of geographical or economic 
reasons, to advance. The basic idea of distance education is very simple: students and teachers 
are in different locations during all or most of the time in which they either learn or teach 
(MOORE; KEARSLEY, 2007). 
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Although this type of education might, in some ways, hinder traditional teacher-student 
relationships, it also allows students who had never had access to professors or teachers to 
gain contact. Distance education technologies answer a critical need for those who deserve 
initial and/or continuing education opportunities. Distance education allows for educators 
and learners to break barriers related to time and space, and allows for interactivity and 
information dissemination. Distance education environments are open systems that are 
composed of “flexible mechanisms for participation and decentralization, with control rules 
discussed by the community and decisions taken by interdisciplinary groups” (MORAES, 
1997, p. 68).

This approach also allows interactions between teachers who prepare instructional 
materials and strategies, with tutors, who, in the case of Brazil, provide hands-on face-to-face 
assistance at the polos. In Brazil, tutors are tasked give encouragement, to assist students in 
their activities and tasks, guide them in organization, helping them learn to use search tools, 
libraries, and offer help in basic skills (most notably in writing and mathematics).

These interactions are triggered by lessons in Virtual Learning Environments (VLE) and 
enables the teaching and learning of specific content to a wider audience. These features 
have enabled the development of a large variety of educational methodologies that utilize 
web interaction channels and aim to provide needed support in the achievement of VLE 
curricular activities.

2.2. Theory of Distance Interaction

Interactional distance learning tools (MOORE & KEARSLEY, 2007) seek to eliminate 
the gap in respect to the understanding and communication established between teachers, 
tutors and learners because by either time or geographic distance. Distance is considered 
an important feature or element of this form of education and is often supplanted by 
differentiating procedures, instructional and pedagogical tools that facilitate interactions. In 
this sense, distance education may need to be redefined because it cannot be considered 
only as the geographical separation between teachers, students and tutors, but as a different 
pedagogical concept for teaching and learning. 

A real need for distance education students has arisen to exercise interaction in virtual 
learning environments that facilitate the understanding and comprehension of new content 
and activities. This interaction allows students the opportunity to make or answer questions 
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and in most subjects, allows for the expression of opinions. This theory considers that time and 
space distances found between teachers, students, and tutors is overcome with the inclusion 
of differentiating elements in the process of teaching and learning (MOORE; KEARSLEY, 2007). 
Many studies involving the research and investigation of distance education environments, 
which can focus on the communication media itself. In this sense, new learning tools are 
adapted for use in classrooms such as the use of mathematical modeling in mathematics 
courses.

In Brazil, we have learned to emphasize the need to introduce new methodologies 
based on changing curricular and pedagogical contexts; where access to available technologies 
by students in diverse locations come to learn mathematical content through the use of a 
diversity of technological and methodological procedures, including access to computers, 
laptops, tablets or even the use of smartphones. It has been shown that this helps them in 
breaking barriers provided by lack of access to or the distance from universities, tutors and 
teachers (NETO, 2008).

It is important to note here that new teaching methods in Brazil include the use of 
mostly freeware tools available on Moodle platforms, in addition to Open Office software, 
forums, posts, wikis, youtube, questions, and responses, which can be performed in real time 
in live video and web conferences.

2.3 Theory of Transactional Distance

Before the development of the Theory of Transactional Distance (TTD), definitions 
of distance education were related to the physical separation of teachers and students. 
Transactional distance differs from the physical or temporal distance as it refers to the 
psychological and communicative space that separates teachers from teaching students of 
transactions triggered in a distance educational system. This occurs in planned and highly 
structured virtual learning environments (MOORE, 1993).

Consistent with this perspective, TTD is preoccupied more with pedagogical aspects 
of teaching and learning than with the face-to-face/geographical aspects of students. In the 
greater educational process, this theory requires the presence of “students, teachers, [tutors] 
and a channel of communication” (MARTINDALE, 2002, p. 4 ) in order to resolve situations of 
teaching and learning that have come to involve different transactional and temporal distances 
TTD’s require alternative techniques and specialized forms of instruction and expectations 
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form learners (GARRISON, 2000).

Transactional Distance Theory describes the multitude of diverse relationships and 
interactions that exist between teachers, students and tutors, especially if they are established 
when participants are separated by time and space. However, for interactions to take place, 
there is a need to discuss the extension of the length of a particular transactional education 
program, which depends on a set of three distinct qualitative variables: dialogue, program 
structure, and a range of autonomous possibilities for learners. Many of the variables are 
not always technological, that is, individual or group work as they relate to the interaction 
between instructors and learners (MOORE, 1993).

This theory seeks to utilize information, technology, and the inherent communication 
found in structuring coursework, which prioritizes an interactive educational process centered 
on learners. In this educational process, transactional distance is considered as a pedagogical 
phenomenon and not just a temporal/geographical issue. TTD’s investigate the influence 
on distance teaching and learning of the disciplines of the curriculum, the organization and 
management educational program, and curriculum development (MOORE; KEARSLEY, 2007). 

This theory also focuses on “the universe of teacher-learner relationships that exist 
when learners and instructors are separated by space and/or time” (MOORE, 1993, p. 22). 
In general, it describes the interrelationship between three categories named dialogue, 
structure and learner autonomy as well as how the interactions of these elements influence 
the intensity and the quality of the transactional distance.

3. developing Critical and Reflective dimensions of
Mathematical Modeling

According to the Brazilian National Curriculum for Mathematics (BRASIL, 1998), 
students need to develop their own autonomous ability to solve problems, make decisions, 
work collaboratively, and communicate effectively. This approach is based on abilities, which 
help students to face challenges posed by society by turning them into flexible, adaptive, 
reflective, critical, and creative citizens.

This perspective is also related to critical dimensions of mathematics, which are 
associated with an ethnomathematics perspective (D’AMBROSIO, 1990). This aspect 
emphasizes the role of mathematics in society by highlighting the necessity to analyze the role 
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of critical thinking in relation to the nature of mathematical models as well as the function of 
modeling that solves everyday challenges.

Therefore, when Brazil suddenly erupted in mass demonstrations related to an 
increase in transportation fares, it seemed the perfect opportunity to look at the question of 
transportation that people were concerned in their daily lives. Having a number of diverse 
polos (educational centers) with a diversity of costs, populations and social contexts seemed a 
rich opportunity, not to be missed. It also empowered the students to take a highly emotional 
subject, mathematize it and create rational, workable solutions for their communities.

This approach allowed us to determine the main goals for schools that relate to the 
development of creativity and criticality and to help students move from emotion and to 
apply data based tools to solve the problem. This context also allowed for the development of 
a critical mathematical modeling, including the competencies, abilities, and skills that enabled 
students to develop mathematical models related to the proposed theme of transportation.

Unfortunately, in most cases, these goals are established in curricula without the 
participation of input from the community. This contributes to an authoritarian, unconnected, 
and highly passive form of education with low expectations from all concerned and which is 
highly unmotivating, disconnected and promotes passivity in both educators and learners 
themselves.. The focus of education must be to prepare motivated, creative, active, critical, 
and reflective participants in their respective communities and cultural contexts. 

In the last three decades, critical mathematical modeling as a method for teaching 
and learning mathematics has been a central theme in mathematics education in Brazil. In 
many teacher education programs an important way to rebuild or restore part of fragmented 
knowledge students acquired during their previous mathematics learning experiences uses 
critical and reflective mathematical modeling, which has become one of the most important 
lines of research for processes of teaching and learning of mathematics in Brazil. 

Below, we will point out some reasons for a critical and reflective teaching and learning of 
mathematics that makes use of mathematical modeling aimed at solving real world problems, 
as a methodology that values and enables the connection between mathematics and reality. 
The literature related to mathematical modeling and its critical perspective contributes to the 
formation of both critical and reflective teachers and presents us with opportunities for the 
meaningful learning of mathematical concepts by students in virtual environments.

When this methodology is applied to VLE undergraduate courses for prospective 
mathematics teachers, it allows for the exploration of issues related to the actual interests, 
needs, and context of students. It also gives them the opportunity to use tools in which to further 
both their ability to rationally solve problems and for ongoing professional development. It 
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thus provides deeper meaning for mathematical content under study.

By using this critical mathematical modeling perspective, we encourage the examination 
of ways in which students develop and come to value and use mathematical procedures as 
they learn to identify and propose solutions to problems faced in everyday life (SKOVSMOSE, 
1990). This approach helps prospective teachers to examine, interpret and understand 
phenomena that affect our daily lives.

The interpretation and understanding of these phenomena are due to the power 
provided by critical mathematical modeling. The process of developing mathematical 
models is not a neutral activity; the solution of a modeling a problem situation includes an 
understanding of how ideas and mathematical concepts are designed in the preparation, 
analysis of data, and resolution of these models. Thus, it is important that mathematical 
results obtained in this process are linked to the reality of students (BARBOSA, 2006).

During the process of constructing the model, it is necessary to describe, analyze, and 
interpret phenomena (data versus opinions) present in reality in order to generate critical 
and reflective discussions about the different processes for the resolution of models. These 
discussions occur through reflective argumentation about influences needed to build models 
as well as comparisons between different models built by students (BARBOSA, 2006).

It is important to develop data based/informed reflections on a reality, which becomes a 
transformative action that allows students to practice explanations, share their understanding, 
develop their abilities to organize, manage, and find solid solutions to problems that present 
themselves (ROSA; OREY, 2007). This both critical and reflective discussion triggers a cycle 
of construction of mathematical knowledge from the reality through the process of critical 
mathematical modeling. In this process, students develop skills that help them to process 
information and define essential strategies to perform actions that aim to modification and 
transformation of reality (OREY; ROSA, 2014). This kind of discussion provokes in students 
the ability to comprehend and debate implications of their results.

In this regard, critical mathematical modeling can be considered an artistic, indeed 
poetic process, because in the process of the model elaboration the modeler needs to possess 
mathematical knowledge as well as develop a certain a sense of intuition or creativity that 
enables this interpretation (BIEMBENGUT; HEIN, 2000). This is akin to writing a poem, or in 
this case the model is a mathematical poem. In so doing, students use the virtual learning 
environments in order to develop and exercise their own creativity and criticality through the 
analysis, generation and production of knowledge.
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4. The Process of Critical and Reflective Dimensions of
Mathematical Modeling

According to the Brazilian National Curriculum for Mathematics (BRASIL, 1998), students 
need to develop their ability to solve problems, make decisions, work collaboratively, and to 
communicate effectively using mathematics. This approach helps students face challenges 
posed by society by turning them into flexible, adaptive, reflective, critical, and creative 
citizens.

This perspective is related to the sociocultural dimensions of mathematics, which are 
closely associated with ethnomathematics (D’AMBROSIO, 1990). This aspect emphasizes 
the role of mathematics in society by highlighting the great necessity to analyze the role of 
critical, reflective, and data based thinking in relation to the nature of mathematical models 
as well as the power of the modeling process itself to solve everyday challenges present in 
the contemporary society.

This context allows mathematical modeling to provide both real and concrete 
opportunities for students to discuss the role of mathematics as well as the nature of 
mathematical models (SHIRAMAN; KAISER, 2006). It could be understood as a language to 
study, understand, and comprehend problems faced by a community (BASSANEZZI, 2002). 

In this process, the purpose of mathematical modeling is to develop students’ critical 
and reflective skills that enable them to analyze and interpret data, to formulate and test 
hypotheses, and to develop and verify the effectiveness of the mathematical models. In 
so doing, the reflection on reality becomes a transformative action, which seeks to reduce 
the degree of complexity of reality through the choice of systems that it represents. This 
approach originates the critical and reflective mathematical modeling cycle (figure 2), which 
allow students to act in order to transform society (ROSA; OREY, 2015).
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Figure 2 - Critical and reflective mathematical modeling cycle

Fonte: Rosa e Orey (2015)

Systems taken from students’ reality allow them to make representations of this reality 
by developing strategies that enable them to explain, understand, manage, analyze, and 
reflect on all parts of this system.  This process aims to optimize pedagogical conditions for 
teaching so that students are better able to understand a particular phenomenon in order to 
act effectively transform it according to the needs the community. The application of critically 
and reflective dimensions of mathematical modeling makes mathematics a dynamic and 
humanized subject. This process fosters abstraction, the creation of new mathematical tools, 
and the formulation of new concepts and theories.

Thus, an effective way to introduce students to mathematical modeling in order to lead 
them towards the understanding of its critical and reflective dimensions is to expose them to 
a wide variety of questions, problems and themes. As part of this process, questionings about 
the themes used to explain or make predictions about phenomena under study through the 
elaboration of mathematical models that represent these situations (ROSA; OREY, 2013).

Because models are understood as approximations of reality, the elaboration of models 
does not mean that it develops a set of variables that offer qualitative representations 
or quantitative analysis of the system. In this direction, to model is a process that checks 
whether the parameters are critically selected for the solution of models in accordance to 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 64

the interrelationship of selected variables from holistic contexts of reality. It is not possible 
to explain, know, understand, manage, and cope with reality outside the holistic contexts 
(D’AMBROSIO, 1990).

This aspect of traditional learning prevents students’ access to creativity, conceptual 
elaboration, and the development logical, reflective, and critical thinking. According to 
this perspective, any dimension of mathematical modeling facilitates the development of 
competencies, skills, and abilities that are necessary, indeed vital for students to play a 
transformative role in society (ROSA; OREY, 2007).

Therefore, critical and reflective mathematical modeling may be considered a learning 
environment in which students inquire and investigate problems that come from reality. In 
this environment, students work with real problems and use mathematics as a language for 
understanding, simplifying, exploring, and solving situations in an interdisciplinary fashion 
(BASSANEZI, 2002). In other words, critical mathematical modeling is a method using applied 
mathematics that was transposed to the field of teaching and learning as one of the ways to 
use and connect reality in the mathematics curriculum (BARBOSA, 2006).

In the context of critical and reflective mathematical modeling processes, students 
communicate by using hermeneutics (written, verbal, and non-verbal communication) to 
verify if social actions and norms are modified by communication, which can be developed 
through the virtual learning environments. It is in this kind of knowledge that meaning and 
interpretation of communicative patterns interact to construct and elaborate the community 
understanding that serves to outline the legal agreement for the social performance. In this 
learning environment, students control and manipulate technological tool, which is gained 
through empirical investigations and governed by technical rules in the VLE.

In this mathematical modeling process, students apply this instrumental action 
when they observe the attributes of specific phenomena, verify if a specific outcome can 
be produced and reproduced, and know how to use rules to select different and efficient 
variables to manipulate and elaborate mathematical models.

5. Critical Mathematical Modeling Process in the Virtual LEarning 
environments (VLE)

In literacy and language learning environments, learners very quickly learn to 
communicate through oral and or written forms of language. Early on, learners see the 
importance of written narratives, prose, and poetry that allow them to quickly see the beauty 
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and power of language, and to incorporate that beauty into their lives. Contrast this to the 
learning of mathematics, where in mathematics classes, learners are often subjected to 
endless rote memorization of algorithms and grammar and pages of exercises, often without 
context to the learners’ lives, experiences, values or communities. Because of the race to 
cover material for testing, rarely are learners given the opportunity to see a direct connection 
to what they are learning and how they actually will use mathematics.

Mathematics is often referred to as a language. However, Mathematics has become a 
language that is taught without giving leaners the opportunity to really communicate using 
it! That is, learners pend years learning grammar, but not to write even rudimentary forms 
of mathematical prose or poetry models. It is not until learners reach advanced mathematics 
that the few that survive this cruel process, are afforded the opportunity to engage in 
communicating and creating new ideas using the beauty and power found in the language 
of mathematics. No wonder that most people detest mathematics, to them mathematics 
is stuck in endless disconnected and truly boring rules and drills in the use of mechanical 
mathematical grammar without being able to write or communicate in this synthetic but 
powerful language. 

To those of us who have been privileged to understand the beauty and elegance 
of mathematics, this is deeply sad. In many places in Brazil, a strong culture of inquiry 
has developed in the mathematics education community by using critical mathematical 
modeling, and is influenced by the philosophies and work of both Paulo Freire (2005) and 
Ubiratan D’Ambrosio (1986). In preparation for rigorous university entry exams, Brazilian 
students are encouraged to reflect upon, engage in, debate, and dialogue mathematically to 
resolve problems they find in their own contexts, neighborhoods and environments. These 
opportunities often use modeling and ethnomathematics and become the first opportunity 
that mathematics learners have to write, a mathematical poem (ROSA; OREY, 2011).

For example, data gleaned from a study about transportation conducted by Orey and 
Rosa (2014) in 2013 in a course offered to mathematics majors in mathematical modeling 
showed that students acquired information through interviews with citizens and public 
transport users in their respective towns. In this regard, questions related to the situations 
presented in the interviews served as starting point to the elaboration of mathematical 
models.

In June 2013, early in a Seminar on Mathematical Modeling, the country erupted 
in mass demonstrations against the growing problem of corruption and over spending in 
relation to preparation for the 2014 World Cup tournament. Just in our small college town 
of Ouro Preto, 10,000 people marched from the university campus to the main square of the 
city. What sparked this national mass movement was a sudden spike in transportation fares 
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in urban transportation systems. For those who do not use mass transit something as minor 
(20-cent rise) created a very difficult problem for who live in the large megalopolises of São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, and Brasília.

Some long daily commutes became R$50 (about U$14) roundtrips five or six times a 
week and for many finally became untenable. Normally a week or so is devoted to bringing 
consensus with students and generating a number of themes, and to make use of this 
particular historic circumstance the instructor consulted with the tutors and students and 
together we agreed that transportation would be the theme. Eight polos were participating in 
the seminar. The instructor asked the tutors at each polo to organize the students into smaller 
working groups of 4 or 5 students. Over a period of 5 weeks, students were led through the 
steps, and groups were required to post evidence of their work on line.

Synchronous virtual classes were held. Critical and reflective mathematical modeling 
lessons were transmitted through video conference. Lessons were organized and activities 
and projects were posted on the Moodle Platform. Discussion forums were also developed 
in order to prepare students for the modeling process. By the end of a 16-week course, there 
were 4 synchronous/virtual meetings in which the development of the mathematical models 
of each group of students was discussed. The course calendar that contained the description 
of the course, the terms of the proposed activities, and the dates and times of synchronous 
was published in the VLE. Approximately, every two weeks there were activities and questions 
to be worked on by the students and sent to the tutors and the professor through specific 
links in the Moodle Platform.

Pedagogical and didactic strategies were used to promote professor and tutors 
interactions with the students in order to contribute to the process of teaching and learning 
critical and reflective mathematical modeling. The resources used for this purpose were the 
discussion forums and videoconference. Through these tools, it was possible to promote 
dialogues between all participants in the VLE. 

It is important to highlight here the design that was applied in the use of digital 
communication technologies in the development of this course. These technologies included:

1. Videoconferences that enabled the integration of students, tutors and the professor 
for socialization and clarification of questionings; which allowed for a collaborative 
environment for sharing experiences on the proposed themes and promoted students 
attendance in the polos to develop their modeling projects. The use of videoconferences 
proved to be effective because it has sufficient teaching resources for conducting 
synchronous classes. In this perspective, knowledge is translated in a dialogical way so 
these technological tools can be used as instruments to help students to critically think 
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about problems they face daily.

2. The VLE allowed for continuous updates and needed alterations in the course content; 
the development of discussion forums concerning teaching practices in the critical 
mathematical modeling process and the elaboration of questions about the pedagogical 
and technical aspects of this process. VLE also allowed the integration of students, tutors, 
and the professor to deliver comments, messages and encouragement; the conduction 
of pedagogical monitoring such as sending messages to all participants and participation 
in the discussion forums; and technical support such students and tutors access reports 
in the VLE. In this virtual environment, the learning occurred through socialization 
because knowledge was better constructed when the students worked in groups and act 
cooperatively in order to support and encourage each other.

In addition to promoting interaction, the professor took care in the preparation of 
teaching materials, such as the structure and policies of the activities available on the VLE. Due 
to perceived needs of the students during this course, the professor created supplemental 
materials and short video-lessons in order to lead students gradually in the modeling process, 
so they were able to improve their performance in carrying out the modeling proposed 
activities.

5.1. Accessing Virtual Learning Environments

In the modeling process, the social environment also comes to influence learning and 
cognition in ways that are related to cultural context. Collaborative work via the Moodle 
Platform between groups of teachers, tutors, and students makes learning more effective as 
it generates levels of mathematical thinking by using socially and culturally relevant activities. 
Thus, cognition is the result of cultural artifacts in these interactions and allows for the use 
of dialogical constructivism because the knowledge source is based on the social interactions 
between students and teachers (ROSA; OREY, 2007).

Critical and reflective mathematical modeling provides concrete opportunities for 
students to discuss the role of mathematics as well as the nature of their models as they 
study systems taken from reality by using technological tools in the VLE. In accordance to 
this point of view, critical mathematical modeling may be understood as a language to study, 
understand, and comprehend problems faced community (BASSANEZI, 2002). Once again, 
to repeat, mathematical modeling is used to analyze, simplify, and solve daily phenomena in 
order to predict results or modify the characteristics of these phenomena.

In this process, the purpose of critical mathematical modeling becomes the ability to 
develop critical skills that enable teachers and students to analyze and interpret data, to 
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formulate and test hypotheses, and to develop and verify the effectiveness of mathematical 
models. In so doing, the reflections become transforming actions, seeking to reduce the 
degree of complexity through the choice of a system that can represent it (ROSA; OREY, 
2013).

By developing strategies through a variety of technological tools, students both practice 
and learn to explain, understand, manage, analyze, and reflect on all parts of this system 
based on data. The process optimizes pedagogical conditions for teaching and learning so 
that students more clearly understand events around them in order to act effectively and 
transform phenomenon according to the needs the community.

In order to lead students towards the understanding of critical and reflective dimensions 
it is necessary to expose them to a wide variety of problems or themes. As part of this process, 
questionings are used to explain or make predictions about the phenomena under study 
through the elaboration of models that represent these situations.

6. some Recommendations

Based on the experience of the development of Critical and Reflective Mathematical 
Modeling in a long distance environment this course transformed into a simple, yet elegant, 
pedagogical and didactical methodology that engaged our students who live in a diversity 
of locations and settings. In a future edition of this course, it may be possible to take into 
account adjustments that need to be made in order to correct technical difficulties that occur 
in the students’ virtual learning environments. Each time we teach this course, new realities, 
opportunities, and challenges arise when upgrading methodological and pedagogical 
processes according to the new context of long distance learning. According to this context, 
some recommendations related to this experience and implemented in future course offerings 
are:

6.1. Professors and tutors

We have learned that there is a continual and constant need to encourage and help 
the students by coaching and guiding them, answering their questions and grading activities 
according to a rigid timetable. As well, there is an ongoing need to improve our own 
coaching methodologies, orientation and instructions regarding the development of critical 
mathematical modeling steps. In this context, it became necessary to make effective use 
of the forums for interaction and discussion of the proposed activities, enhance the use of 
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virtual environments in order to provide the means for monitoring on the participation of 
students, including forums and synchronous activities such as seminars by videoconference 
presentation of the proposed activities.

6.2. Students

It goes with saying, and this is a difficult problem for us in Brazil but it is necessary that 
students have enough time to study and participate in the proposed activities in the VLE. 
Many students are working or do not have access to the internet or computers in their homes 
and must travel, often more than 50 km, to polos to access resources and the internet, meet 
with their groups, do some or all coursework, which may present them with various logistical 
problems. 

On one occasion, a student needed to leave the polo in time to make her bus ride 
because her horse was tied to the bus stop, and she need to ride home yet another hour by 
horse! As well we need to intensify the elaborations and use teaching resources and materials 
found closer to home and explore pedagogical support in order to clarify questioning and 
inquiries; and better organize groups to prepare their answer to activities regarding the 
elaboration of mathematical models. 

Therefore, this is why we have adapted and use a Freirean-Dambrosian perspective 
in order to make use of this opportunity to teach prospective teachers how to use real life 
contexts to engage their learners. As well, it allows both educators and students to gain the 
tools and experience to make useful arguments for what can be emotional topics. In so doing, 
modelers learn to create data, and thoughtfully engage in debate and dialogue in relation to 
the data, which enable them to take an active role in the process of the transformation of 
society.

7. final Considerations

FUNDAMENTAL characteristics of teaching towards critical and reflective dimensions 
of mathematical modeling is the emphasis on the critical analysis of students in problems 
faced by a member of contemporary society. Thus, the critical perspective of students in 
relation to an ongoing social conditions that affect their own experiences can help them to 
identify common problems and collectively develop strategies to solve them (D’AMBROSIO, 
1990).



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 70

This paradigm incorporates a type of transformatory learning that creates conditions 
that help learners to challenge their worldviews and values. They are then better able to reflect 
critically on these experiences in order to develop data-based rational discourse by creating 
meanings necessary for structural transformation of society (FREIRE, 2000). This presents 
a rational transformation because it involves critical analysis of sociocultural phenomena 
through the elaboration of mathematical models.

Mathematical modeling is therefore a teaching methodology that focuses on the 
development of critical-reflective efficiencies and engages students in contextualized 
teaching-learning processes that allowing them to get deeply and actively involved in the 
constructions of social significance of the world (ROSA; OREY, 2015). In short they learn to 
move away from high emotional arguments, and focus on the data.

The act of creating a mathematical poem, allows for critical and reflective dimensions 
of mathematical modeling that are based on the comprehension and understanding of 
reality. When we borrow systems from reality, students begin to study them symbolically, 
systematically, analytically and critically. In this regard, starting from problem situations, 
modelers learn to make hypotheses, test them, correct them, make transfers, generalize, 
analyze, complete and make decisions about the object under study based less on emotion 
and more on data. Thus, critically reflecting about reality becomes a transformational action 
that seeks to reduce complexity by allowing students to explain it, understand it, manage it 
and find solutions to problems that arise therein.

The study of new educational methodological proposals becomes relevant because it 
originates with ideas regarding social changes resulting from ongoing continuous contemporary 
scientific and technological developments. In order to enable teaching methods using 
structured learning materials and existing technological resources, it was developed the long 
distance learning, which refers to planned learning that normally occurs outside of school 
(MOORE; KEARSLEY, 2007).

On the other hand, in the last three decades, critical mathematical modeling as a 
teaching and learning methodology has been one of the central themes in mathematics 
education in Brazil and has come to offer a way to rebuild or restore what has become for 
many, a fragmented and meaningless mathematical knowledge. This approach appears to 
encourage them to develop more informed and research-based opinions in their real life.

And so it is, that we consider mathematical modeling as a teaching methodology 
that focuses on the development of a critical and reflective efficacy that engages students 
in a contextualized teaching-learning process that allows them to become involved in the 
construction of solutions of social significance (ROSA; OREY, 2007). This critical dimension 
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of mathematical modeling is based on the comprehension and understanding of reality, in 
which students learn to reflect, analyze and take action on their own reality. When we explore 
examples and problems from their reality, students begin to study the symbolic, systematic, 
analytical, and critically contexts to their work by using technological tools provided in a 
virtual learning environment.

Because technological tools offered via the platforms are simple and functional, long 
distance learning modalities contribute to and greatly assist students to overcome difficulties 
regarding the adoption of critical mathematical modeling strategies. With discussion forums 
and videoconferences, professors and tutors are able to and can better analyze interactions 
enabled by these tools, which contributed to development of the elaboration of mathematical 
models in the virtual learning environment.
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RESUMO

Este trabalho busca analisar o polo do saber presente na composição do sistema didático (professor, aluno 
e saber) em uma classe de Matemática do ensino básico. Com uma abordagem qualitativa, nessa pesquisa, 
investigamos o percurso e as modificações sofridas pelo saber “múltiplos”, desde os livros de Teoria dos 
Números até a abordagem estabelecida por um professor, em uma aula de Matemática do 6º ano do ensino 
fundamental, de uma escola pública de Recife – Pernambuco. A base teórica foi a noção de Transposição 
Didática, desenvolvida inicialmente por Verret (1975) e ampliada por Chevallard (1991), no campo da 
Didática da Matemática de gênese francesa. A metodologia consistiu na análise de documentos e observação 
da aula por meio de filmagem e anotações em caderno de campo. Portanto, verificamos aproximações e 
distanciamentos entre a proposta contida nos documentos oficiais do Estado de Pernambuco e o que foi 
evidenciado na aula para o conteúdo de múltiplos.

Palavras-chave: Múltiplos. 6º ano. Transposição Didática Interna. Didática da Matemática
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The didactic transposition of the concept of multiplies: the changes occurred in a 
mathematics class 

ABSTRACT

This work aims to analyze the knowledge pole, present in the composition of the didactic system (teacher, 
student and knowledge) in a Mathematics class of basic education. With a qualitative approach, in this 
research, we investigated the course and the modifications undergone by the knowledge of “multiples”, from 
the books of Theory of Numbers, to the approach established by a teacher in a Mathematics class of the 6th 
year of elementary school, of a public school of Recife – Pernambuco. The theoretical basis for the discussion 
was the notion of Didactic Transposition, initially developed by Verret (1975) and enlarged by Chevallard 
(1991) in the field of Didactics of Mathematics of french origin. The methodology consisted of the analysis of 
documents and observation of the class, by means of filming and annotations in field notebook. Therefore, 
we verified approximations and detachments between the proposal contained in the official documents of 
the State of Pernambuco and that was evidenced in the class for the content of multiples.

Keywords: Multiples. 6th year. Internal Didactic Transposition. Didactics of Mathematics.

1 INTRODUÇÃO

Um dos objetivos que a Didática da Matemática se propõe a alcançar é compreender as relações 
estabelecidas entre os elementos (professor, aluno e saber) que compõem o sistema didático na classe de 
Matemática. Nesse sistema bastante complexo, surgem inúmeros fenômenos didáticos resultantes dessas 
relações, os quais podem ser observados segundo diversos quadros teóricos. Neste artigo, pretendemos 
trazer reflexões sobre as “razões de ser” do saber “múltiplos e divisores”, segundo seus diferentes status ao 
longo do processo de transposição didática, observando desde livros de Teoria dos Números voltados para o 
ensino superior até a abordagem estabelecida por um professor em uma aula de Matemática do 6º ano do 
ensino fundamental, de uma escola pública municipal de Recife – Pernambuco – Brasil. Tais reflexões serão 
empreendidas a partir de discussões sob o olhar da Teoria da Transposição Didática, introduzida por Michel 
Verret (1975) e ampliada por Yves Chevallard (1991).

A Teoria da Transposição Didática (TTD) nos alerta sobre mudanças sofridas pelo saber durante 
o percurso realizado desde sua produção, nos centros de pesquisa, por exemplo, até sua abordagem no 
ambiente escolar, enquanto saber efetivamente ensinado numa aula de Matemática. Assim, tendo por 
base os três elementos citados no parágrafo anterior, temos um olhar direcionado para o saber, mas que 
certamente terá repercussões nos outros dois.

Segundo Bosch e Gáscon (2007), em um período em que as pesquisas em Educação Matemática 
estavam muito centradas nos aspectos psicológicos da aprendizagem, tomar consideração dos processos 
de transposição didática produziu uma ampliação drástica no campo de estudo da Didática da Matemática.
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El estudio de las condiciones y restricciones que impone el proceso de transposición didáctica en el 
tipo de actividades que realizan los alumnos en el aula amplía considerablemente la base empírica 
del análisis didáctico mucho más allá de las observaciones de los alumnos en el aula, de tal modo que 
la unidad mínima de análisis de cualquier proceso didáctico pasa a contener todos las etapas de la 
transposición didáctica (GASCON; BOSCH, 2007, p. 393).

Em muitas situações, o processo de transposição didática não é capaz de manter ou recriar uma 
possível “razão de ser” dos saberes que a escola se propõe a ensinar. Noutras palavras, por que ensinar 
determinados conteúdos? Por que ensinar: múltiplos e divisores? Para compreender o saber a ser ensinado 
se faz necessário entender as razões que motivam e justificam seu ensino.

É importante destacar que a transposição didática não é um fenômeno exclusivo das aulas de 
Matemática, apesar de essa noção ter sido discutida inicialmente com o saber matemático (VERRET, 
1975; CHEVALLARD, 1991). Hoje, por exemplo, é possível verificar que esse tema é bastante investigado 
por pesquisas brasileiras de outras áreas do conhecimento (BOLIGIAN; 2003; BROCKINGTON, PIETROCOLA, 
2005; SILVA, 2007; CHAGAS, 2009, NASCIMENTO, 2013, SANTOS, 2013), que buscam promover avanços nos 
processos de ensino e de aprendizagem.

 O interesse em desenvolver este estudo emergiu de uma demanda da Pós-Graduação em Educação 
Matemática e Tecnológica da Universidade Federal de Pernambuco, em especial da necessidade de atender 
uma exigência da componente curricular Construtos Teóricos em Educação Matemática. Logo, centramo-
nos em analisar uma aula de Matemática que introduziu o conceito de múltiplo e verificar elementos da 
transposição didática desse saber matemático. Para tanto, expomos, a seguir, a fundamentação teórica 
utilizada, o procedimento metodológico adotado, a análise dos dados produzidos, segundo os diferentes 
status do saber, nos quais procuramos situar o saber em sua origem; o saber a ensinar, localizando-o tanto 
nos documentos oficiais, o saber escolar localizado no livro didático adotado e o saber ensinado na análise 
da aula. Por fim, as considerações finais e as referências adotadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A noção de Transposição Didática

No que diz respeito ao ensino de múltiplos e divisores, a questão que nos norteia é de como olhar 
para o saber trabalhado em sala de aula, ou melhor, de que forma esse saber “chega” e em quais condições 
pode ser explorado? Traremos algumas reflexões que nos remetem à Teoria Antropológica do Didático (TAD), 
Chevallard (1998). Entretanto, acreditamos que os dados coletados não foram suficientes para aprofundar a 
discussão sob a ótica da TAD, embora tenhamos os referenciais curriculares e o livro didático usado na escola, 
material que poderia ser analisado utilizando a noção de praxeologia. Aqui, observamos somente as duas 
aulas iniciais sobre esse conteúdo, o que torna inviável uma análise refinada das organizações matemática e 
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didática.

Consideraremos o aluno, enquanto sujeito inserido no ambiente escolar, instituição que propõe a 
comunicação de um grande conjunto de saberes de diferentes áreas, organizados muitas vezes, por exemplo, 
nas disciplinas escolares. O professor também será considerado sujeito, inserido nesse mesmo ambiente; 
contudo, está numa situação ou posição diferente do aluno em relação à instituição escolar.

Nessa direção, iniciamos com o seguinte questionamento: os saberes abordados na escola foram 
concebidos com características que facilitassem sua construção pelos estudantes? A resposta será, muito 
provavelmente, não. Em muitos exemplos, o saber matemático foi gerado durante a resolução de problemas; 
por consequência, sua produção não tem nenhuma responsabilidade com futuros usos didáticos. No entanto, 
compreendemos que os processos de ensino e de aprendizagem de um novo saber constituem o objetivo da 
ação didática na instituição escolar.

Para Chevallard (1991), a Teoria da Transposição Didática, doravante TTD, vem corrigir um equívoco 
tradicional com relação ao sistema didático, que secundariza o estudo acerca dos saberes trabalhados na 
escola. O enfoque psicológico restringiu a relação a apenas dois polos: professor e aluno. O polo do saber 
não seria usualmente problematizado. A TTD discute a necessidade de se pensar o sistema didático a partir 
do polo do saber, numa perspectiva epistemológica do saber a ensinar.

A noção de transposição didática nos ajuda a refletir sobre o saber a ensinar pela escola, anunciando 
que o que se ensina nela é, em certo modo, produzido fora dela, algo que é gerado fora, mas que se leva ou 
é transposto para a escola por necessidades sociais de educação e de difusão (GASCON; BOSH, 2007).

O saber produzido fora da escola pela comunidade científica, centros de pesquisa, entre outros, só 
será objeto de estudo na escola, mais precisamente vivenciado em sala de aula, após passar por um processo 
transpositivo. Ressaltamos que usar o termo “um” não significa que esse processo seja único e universal. 
Chevallard denomina de noosfera, a esfera formada por uma pluralidade de agentes, que pensa sobre o 
ensino e que recebe forte influência da sociedade (agentes responsáveis pela política de ensino das secretarias 
de educação – referencial curricular, membros da academia, professores, autores de livros didáticos, entre 
outros). A noosfera é responsável pela escolha dos saberes que terão status de saber a ensinar.

A transposição didática permite analisar a trajetória estabelecida ao saber, observando seus diferentes 
status, desde a produção do saber sábio, perpassando pela primeira mudança de posição: de saber sábio 
para saber a ensinar. Essa etapa do processo de transposição é realizada pela noosfera, formada por pessoas 
que podem estar ou não atuando em sala de aula, trabalhando como professores nas escolas. Comumente, 
a noosfera se comunica com a sociedade através da produção de materiais: curriculares, didáticos.

No caso da realidade brasileira, as recomendações curriculares são um importante exemplo desses 
materiais mencionados no parágrafo anterior, pois apresentam, entre outros aspectos, os saberes eleitos 
como saberes a serem ensinados pela escola, representando uma política de Estado. Mais especificamente, no 
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caso de Pernambuco, temos: os Parâmetros para Educação Básica do Estado de Pernambuco (PERNAMBUCO, 
2012); o Currículo de Matemática para o Ensino Fundamental (PERNAMBUCO, 2013a); o Currículo de 
Matemática para o Ensino Médio (Pernambuco, 2013b); e a Política de Ensino da Rede Municipal de Recife: 
subsídios para atualização da organização curricular (RECIFE, 2014). Lembramos também o Programa Nacional 
do Livro Didático, que realiza uma análise das coleções que serão recomendadas para serem adquiridas pelo 
Governo Federal e distribuídas nas escolas públicas do Brasil.

Retomando o supracitado primeiro status do saber, no caso da Matemática, o saber sábio pode 
estar presente nos livros de Álgebra, Análise, Teoria dos Números, bem como nos artigos, monografias, 
dissertações e teses. Rosa dos Santos (2015) afirma que “[...] neste instante, o saber produzido sofre as 
transformações iniciais para se adaptar às regras impostas pela comunidade científica ou editoras, ou seja, 
essas comunicações devem ser isentas da história relativa aos estudos realizados no interior da academia, 
[...]” (p. 28 e 29). Na Figura 1, é ilustrado o percurso dos diferentes status do saber, segundo a noção de 
transposição didática.

No percurso realizado pelo saber, ele assume status de saber a ensinar, visto nas recomendações 
curriculares, em seguida, no caso da realidade brasileira, através dos materiais aprovados no Guia do Programa 
Nacional do Livro Didático, comunica-se à sociedade quais são os livros e, por consequência, os saberes 
escolares. Na continuação do processo transpositivo, o professor planeja suas aulas, nas quais então o saber 
assume status de saber aprontado e, por meio das aulas, torna-se saber ensinado. Na passagem desses 
status, o saber sofre algumas deformações, as quais denominaremos pela expressão genérica “mudanças”. 
Nesse caso, faz-se necessária a aplicação da vigilância epistemológica, que se refere ao cuidado que se deve 
ter com as conexões entre esses diferentes status do saber. O propósito é garantir que essas mudanças do 
saber não o desviem de maneira a alterar a natureza do saber sábio. 

A escola é um local que se propõe a comunicar saberes; no entanto, lembramos que, na sociedade, 
existem outras instituições que participam do processo de transposição didática. A comunidade de 
pesquisadores em Matemática, presente nas universidades ou noutras instituições, tais como Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada (IMPA), publica constantemente livros que trazem o referido saber, no status 
de saber sábio. Livros que tratam da Teoria dos Números, contendo corolários, teoremas, lógica dedutiva, 
simbologismo, etc. Embora alguns desses resultados recebam nomes dos seus descobridores, esse saber 
agora faz parte da produção da humanidade.
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Figura 1 – Diferentes status do saber (transposição didática)

Fonte: ROSA DOS SANTOS, 2015, p.37.

Devido a sua importância, o saber “múltiplos e divisores” passou a pertencer à lista de saberes a 
serem ensinados pela escola, foi eleito pela noosfera e está presente nas orientações curriculares, as quais 
constituem material por ela produzido. A noosfera está presente no processo de transposição didática, 
realizando essa mudança no status do saber. Os motivos que o levam a participar dessa lista pronunciada 
pela noosfera são vários. Rosa dos Santos (2015) afirma que:
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Nesse instante, a transformação realizada não origina outro saber científico, mas gera o mesmo saber, 
porém adaptado para ser ensinado. Assim, esse “novo saber” é submetido ao controle social do 
processo de ensino e de aprendizagem, que determina uma progressão no tempo sobre o que deve ser 
ensinado, quando ser ensinado e, em algumas vezes, até como deve ser ensinado. Vale salientar que 
essa transposição didática é realizada por uma instituição “invisível”, já mencionada anteriormente, 
chamada noosfera (p. 29 e 30).

As recomendações curriculares apresentarão justificativas para o ensino deste ou daquele saber. 

Continuamos os exemplos, fazendo então uma pergunta de aparente ingenuidade: Poderia o saber 
múltiplos e divisores ser trabalhado no Ensino Fundamental da mesma forma que é apresentado nos livros 
de Teoria dos Números? Certamente, a resposta é não, pois um dos motivos, entre vários, é levar em 
consideração o nível de escolaridade do aluno. O primeiro é do Ensino Fundamental, enquanto o outro está 
cursando a graduação. Ressaltamos outra questão importante que diz respeito à finalidade do saber. O saber 
sábio é produzido com o objetivo de responder a um problema ou a uma necessidade social; logo, não tem 
foco voltado para seu ensino ou aprendizagem de alguém, não havendo uma preocupação com as questões 
didáticas que possam surgir. Entretanto, no saber a ensinar, o foco é ensinar algo a alguém, de forma que 
ocorra aprendizagem. Portanto, as questões didáticas são consideradas.

Nesse momento, evidenciamos a importância do livro didático, outro exemplo de material produzido 
e que, na realidade brasileira, é uma opção de auxílio ao professor no planejamento do saber preparado 
para ser ensinado. No entanto, entendemos que o livro deveria ser mais um apoio pedagógico para as suas 
aulas, pois o importante no direcionamento do planejamento das aulas seria o referencial curricular. Assim, 
lançamos outra pergunta: o professor, na sala de aula, segue fielmente o referencial curricular na íntegra ou o 
livro didático adotado? Embora nosso objetivo seja trazer reflexões sobre a TTD, não pretendemos responder 
exaustivamente a tais questionamentos.

3 PERCURSO METODOLÓGICO

Apresentando uma abordagem qualitativa, este trabalho é fruto de uma pesquisa desenvolvida em 
três momentos. No primeiro, ocorreu a observação da aula, fazendo uso de filmagem, fichas de anotações 
e transcrições, como instrumentos de coleta de dados. No segundo momento, realizamos uma análise da 
transcrição da aula filmada; para tanto, os nomes dos sujeitos participantes foram modificados.

No terceiro momento, mais específico para elaboração deste artigo, realizamos análise documental 
dos seguintes materiais: livro didático utilizado na aula pelo professor e pelos estudantes (BIGODE, 2013); 
os documentos curriculares de Pernambuco (2012, 2013a) e de Recife (2014) e livros que tratam da Teoria 
dos Números. Nessa etapa, nossos objetivos foram verificar como o livro aborda o conceito de múltiplos e 
analisar as recomendações curriculares desses documentos sobre a abordagem desse conceito.

A aula filmada consistiu em uma introdução ao tema “Múltiplos e Divisores”, em uma turma do 6º 
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ano, do turno da tarde, em escola da rede pública municipal de Recife, capital do Estado de Pernambuco, 
Nordeste do Brasil. A classe era composta por um grupo de 16 estudantes. Porém, estavam presentes, no 
momento da coleta dos dados, 13 alunos (8 meninas e 5 meninos), que apresentavam estar em uma faixa 
etária de 11 aos13 anos.

O docente da turma tem Licenciatura em Matemática, Mestrado em Educação Matemática e, 
atualmente, trabalha no ensino básico e no ensino superior nas redes pública e privada, respectivamente. 
Ao realizamos a filmagem, notamos que a turma ficou indiferente à nossa presença, pois a instituição recebe 
constantemente estagiários dos cursos de licenciatura, bolsistas de iniciação à docência e pesquisadores.

O professor inicia a aula apresentando o jogo do Nim, que era desconhecido para todos os estudantes 
da turma. Algumas rodadas são desenvolvidas entre alguns alunos no quadro, e os demais realizam o 
acompanhamento. Em seguida, o professor também joga no quadro com o aluno que mais venceu nas 
partidas anteriores. Depois, o docente organiza a classe em duplas que passam a jogar em suas carteiras.

Por fim, o professor sugere uma análise do jogo, na qual busca verificar a estratégia de jogo mais 
vitoriosa. Ao perceber certa regularidade entre a quantidade de peças e situações de Ganhar (G) ou Perder 
(P) do jogo, o professor informa o tema da aula e direciona sua atenção para leitura do livro e realização da 
seguinte tarefa: escrever os 10 primeiros múltiplos de 3, 4 e 5. Assim, ocorre o término da aula.

3.1 O JOGO DO NIM

Nesta seção, realizamos uma breve reflexão sobre jogos nas aulas de Matemática, trazendo 
questionamentos tais como: o que é um jogo? Explicitamos também como é o tipo de jogo usado na aula 
observada. Não estamos procurando uma resposta definitiva sobre utilização dos jogos, almejamos apenas 
suscitar no leitor uma discussão sobre o uso de dispositivos assim nas aulas de Matemática.

Gitirana, Teles, Baltar Bellemain, Castro, Almeida, Lima e Bellemain (2013) enunciam um 
questionamento que especifica a temática: o que é jogo matemático ou jogo didático sobre conteúdos 
matemáticos? (p. 13). Esses autores ainda afirmam que:

A denominação genérica “jogos matemáticos” pretende englobar situações-problema 
de vários tipos:

• Jogos que envolvem disputa entre duas pessoas ou entre pares, incluindo os clássicos e suas 
variações, bem como recentes criações de estudiosos na área. Como exemplo, citam-se o xadrez, 
o jogo de damas e outros jogos com tabuleiro e peças variadas, o jogo do Nim, o jogo do Hex, o 
jogo de “Fazer a Ponte”.

• jogos em que se joga sozinho como quebra-cabeça de montagem ou movimentações de peças, tais 
como o Tangram, os de composição e decomposição de figuras planas ou espaciais, os Poliminós 
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de Golomb, o cubo húngaro e suas variantes.

• Desafios, enigmas, paradoxos, formulados em linguagem do cotidiano e que requeiram raciocínio 
lógico para serem desvendados, como o jogo “Quem dirá vinte?” estudado pelo pesquisador 
francês Guy Brousseau.

• Há ainda importantes jogos sobre conhecimentos matemáticos embutidos no mesmo. São jogos 
de trilha com casas que apresentam desafios matemáticos, gincanas matemáticas em que grupos 
disputam entre si a partir da resolução de problemas matemáticos. [...] (p. 13 e 14).

Um bom jogo deve ser interessante e desafiador. Ao propor um jogo, o professor deve levar em 
consideração a faixa etária do aluno e a realidade social em que ele está inserido. O professor, por meio da 
análise do comportamento da turma, poderá estabelecer o jogo que mais se adapte a essa realidade. Além 
disso, o jogo deve permitir que o próprio aluno avalie seu desempenho. O ambiente criado deve proporcionar 
a participação ativa de todos os jogadores durante todo o jogo.

Os jogos de estratégia sempre despertaram curiosidade nos espíritos dos que deles se aproximaram, 
quer pela simplicidade de suas regras, quer pelo desafio intelectual de descobrir uma maneira de vencer o 
jogo.

Vários fatores justificam uso dos jogos em grupos, principalmente no ambiente escolar, onde é 
desejado que as crianças desenvolvam sua habilidade de descentrar e coordenar diferentes pontos de vista, 
respeitando as opiniões dos colegas, realizando trabalhos de cooperação, construindo, dessa forma, valores 
morais de maneira mais livre do que por meio da cooperação com os adultos. No que se refere ao aprendizado, 
é desejado que as crianças se tornem atentas, curiosas, criativas e confiantes em sua capacidade e em suas 
ideias.

É fundamental o aspecto interativo propiciado pela experiência com jogos matemáticos. As pessoas 
não ficam na posição de meras observadoras. Tomando conhecimento de novos fatos, elas se transformam 
em elementos ativos na tentativa de ganhar a partida ou na busca de um caminho para a solução do problema 
que lhes é posto. Certamente, tal atitude é extremamente positiva para a aprendizagem dos saberes 
matemáticos subjacentes aos jogos.

Podem ser adotadas duas formas de trabalho com materiais instrucionais na área de Matemática. 
Numa primeira, a partir de um conceito matemático, são escolhidos os materiais nos quais podem ser 
identificados modelos desse conceito. Numa outra, parte-se de um material instrucional e procuram-se os 
vários conceitos matemáticos que podem ser associados a ele. No caso da aula observada, o professor opta 
por partir do jogo para trabalhar um saber matemático.

 Direcionado para o jogo do Nim, o material mais antigo que se tem conhecimento sobre esse jogo 
foi escrito por Mr. Paul E. More, em outubro de 1899: “Um grupo de colegiais americanos participava de um 
jogo interessante. Esse era chamado de Fan-Tan”. Três anos depois, o matemático Charles L. Bouton tornava-
se o primeiro a analisar o Nim, apresentando uma teoria matemática para a estratégia de vitória no jogo. Em 
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Bouton (1901), o leitor encontrará mais detalhes históricos. Ressaltamos que, na versão apresentada pelo 
autor, as peças estão dispostas em três torres sobre um tabuleiro; o número em cada torre é arbitrário mas, 
no início, não podem existir duas torres com mesmo número de peças; o jogador que retirar a(s) última(s) 
peça(s) ganha o jogo.

O jogo do Nim é composto por um número qualquer de peças que podem ser espalhadas sobre a 
mesa ou dispostas em torres. Isso dependerá da versão escolhida. Apresentaremos a versão mais simples do 
jogo do Nim, que também foi utilizada na aula observada, na qual as peças estão dispostas num tabuleiro. 
As regras são: dois participantes (ou duas equipes) que jogam alternadamente; cada jogador, na sua vez 
de jogar, pode retirar certo número de peças, neste caso: retirar 1 ou 2 peças. Ganha aquele que retirar as 
últimas peças do tabuleiro. Nesse tipo de jogo do Nim, determinamos duas posições importantes que vale 
ressaltar: Posição de perdido (P): um jogador se encontra na posição de perdido se toda jogada que ele fizer, 
permitir ao seu adversário a vitória. Posição de ganho (G): um jogador se encontra na posição de ganho se, a 
partir desta posição, existe pelo menos uma que deixe o seu adversário na posição de perdido.

Nas tabelas abaixo, faremos um breve mapeamento das jogadas do jogo do Nim apresentado mais 
acima, identificando quais serão as posições de perdido e as de ganho, representadas respectivamente pelas 
letras P e G. Nas tabelas, os números que estão na primeira linha são referentes à quantidade de peças 
que existem no tabuleiro. Assim, começaremos a fazer conjecturas das melhores jogadas para sempre ser o 
vencedor.

Consideremos dois jogadores, André e Sônia, lembrando que a regra é retirando 1 ou 2. Suponha que 
seja o momento de André jogar, havendo nenhuma peça no tabuleiro, ou seja zero, André perdeu, ele está na 
posição de perdido. Mas se fosse uma peça, ele a retiraria e ganharia o jogo. Da mesma forma, se houvesse 
duas peças, André poderia retirá-las e também ganhar o jogo. Portanto, temos:

Mapeamento para regra retirando 1 ou 2
0 1 2
P G G

Fonte: Organizado pelos autores

Entretanto, havendo três peças no tabuleiro, sendo o momento de André jogar, qualquer jogada 
realizada sempre deixará Sônia com chance de vencer o jogo: Se André retirar 1, sobrarão 2, que Sônia 
poderá retirar e ganhar o jogo; mesmo que André opte por retirar 2, sobrará 1 para Sônia, que também a 
retira e ganha o jogo. Portanto, três peças no tabuleiro é uma posição de perdido para André.

Mapeamento para regra retirando 1 ou 2
0 1 2 3
P G G P

Fonte: Organizado pelos autores

Havendo quatro peças no tabuleiro, lembrando que André tem opções: retirar 1 ou 2; existe a melhor 
opção: caso André retire duas peças, deixará duas para Sônia, que as retira e ganha o jogo. Portanto, a melhor 
opção para André é retirar 1 peça, deixando três para Sônia, assim ela ficará na situação descrita no parágrafo 
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anterior. Todavia, havendo cinco peças para André, a melhor jogada não será retirar 1, e sim retirar duas, 
deixando novamente Sônia com três peças. Portanto, o início desse mapeamento reforça uma estratégia que 
pode ser mencionada após algumas rodadas jogadas: deixar três peças para o adversário.

Mapeamento para regra retirando 1 ou 2
0 1 2 3 4 5 6
P G G P G G P

Fonte: Organizado pelos autores

Entretanto, havendo 6 peças para André, todas as jogadas realizadas permitirão que Sônia jogue e o 
deixe com três peças, sendo 6 peças, será outra posição de perdido. A continuação do mapeamento revela 
que, para essa regra, todas as quantidades múltiplas de três são posições de perdido.

4 ANÁLISE DOS DADOS PRODUZIDOS

4.1. Status de saber sábio: O Conceito de Múltiplos e Divisores em Livros de Teoria dos Números

Nos diferentes status do saber, elencados na Figura 1, temos por início o saber sábio, atualmente 
produzido nos centros de pesquisa, universidades, etc. No caso da Matemática, temos alguns exemplos de 
saberes originais, produzidos antes mesmo da criação desses locais. Saberes conhecidos há séculos. Um 
exemplo é a própria noção de Múltiplos e Divisores conhecida pelos gregos. Nos livros de Teoria dos Números, 
voltados para os cursos de nível superior, observamos as seguintes apresentações:

Figura 2 – Definição para Divisibilidade 1

Fonte: Nascimento e Feitosa (2013, p.53)
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Noutro livro:
Figura 3 – Definição para Divisibilidade 2

Fonte: Martinez, Moreira Saldanha, Tengan (2013, p.15)
Observamos que as noções de múltiplo e divisores estão correlacionadas, presentes de forma 

simultânea nesses livros, na parte destinada à divisibilidade. O conjunto dos números inteiros é citado nos 
dois exemplos. Assim, podemos afirmar que o estudo das noções de múltiplo e divisor possui como “razão 
de ser” o estudo da noção de divisibilidade.

Nos critérios de divisibilidade mencionados em Nascimento e Feitosa (2013) através do Teorema 6.1, 
página 71, percebemos um enfoque maior na relação de “divisível”. Com efeito, para descobrir se um número 
b é divisível por a, os dois livros destacados mais acima utilizam o algoritmo da divisão de Euclides.

Em ambos os livros, observamos que o estudo da noção de divisibilidade precede o estudo de outros 
temas, tais como: o algoritmo da divisão de Euclides; os conceitos de Mínimo Múltiplo Comum (MMC) e 
Máximo Divisor Comum (MDC); a noção de número primo e o Teorema Fundamental da Aritmética, entre 
outros saberes. Assim, verificamos que os conteúdos possuem “razão de ser” muito voltados para as relações 
aritméticas de: decomposição em fatores primos, MMC, MDC; e o Teorema Fundamental da Aritmética.

4.2 Status de saber a ensinar: os Documentos Oficiais do Estado de 

Pernambuco e a Transposição Didática Externa

Apresentamos uma breve análise sobre as recomendações dos documentos oficiais do Estado de 
Pernambuco para a noção de múltiplos e divisores. Assim, trazemos para essa discussão elementos da TTD.

Lembremo-nos de que ela, por sua vez, se divide frequentemente em dois grandes momentos: a 
transposição didática externa e a transposição didática interna. A primeira toma como referência as 
transformações, inclusões e exclusões sofridas pelos objetos de conhecimento, desde o momento 
de sua produção até o momento em que eles chegam à porta das escolas. Atuando, de certa forma, 
em uma esfera exterior à escola (mas sempre como resposta a demandas dela), o produto dessa 
transposição didática externa se materializa, em sua maior parte, nos livros didáticos e nas orientações 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 86

curriculares, como o presente documento (PERNAMBUCO, 2012 p.24).

Neste trecho do trabalho, direcionamos nossas reflexões para o processo de transposição didática 
que ocorre externamente à escola, mas que leva em consideração elementos que se fazem presentes no 
ambiente escolar, tais como: professor, aluno, recursos didáticos, interação entre sujeitos, a organização do 
ensino fundamental brasileiro em 9 anos, entre outros.

Contudo, com objetivo de situar o leitor sobre algumas dessas recomendações curriculares já citadas, 
trazemos em Pernambuco (2012):

Nessa perspectiva, a definição de Parâmetros Curriculares para o Estado de Pernambuco ancora-se 
nos seguintes documentos elaborados democrática e participativamente para as redes públicas do 
estado de Pernambuco: (i) Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco 
– BCC- PE; (ii) definição das Orientações Teórico-Metodológicas (OT M); (iii) Proposta Curricular para 
o Ensino Médio Integral – Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; (iv) Proposta Curricular para o 
Ensino Médio Integral – Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A elaboração desses 
documentos pautou-se pelo reconhecimento da importância de que todos os pernambucanos em 
idade escolar devam ter acesso a um núcleo básico de competências, habilidades, estratégias de ação 
e conteúdos considerados essenciais na atualidade do estado de Pernambuco, do Brasil e do mundo, 
independentemente da rede de ensino em que estudem, da classe social, da etnia, da religião, das 
características culturais.

Assim, esses materiais constituem um recurso de que dispõem os gestores das diferentes redes para 
garantir a democratização do conhecimento (p. 35).

Nosso enfoque será direcionado a Pernambuco (2012, 2013a) e a Recife (2014) uma vez que estamos 
analisando a prática pedagógica referente a múltiplos e divisores em uma turma do Ensino fundamental. Em 
continuidade a Pernambuco (2012), temos:

Mas como colocar em prática esses parâmetros no espaço onde, por excelência, a educação acontece 
– a sala de aula? É com o objetivo de orientar o professor quanto ao exercício desses documentos 
que a Secretaria de Educação publica estes “Parâmetros em Sala de Aula”. Este documento traz 
orientações didático-metodológicas, sugestões de atividades e projetos, e propostas de como trabalhar 
determinados conteúdos em sala de aula. Em resumo: este material vem subsidiar o trabalho do 
professor, mostrando como é possível materializar os parâmetros curriculares no dia a dia escolar 
(PERNAMBUCO, 2013a, p. 11).

Observamos que múltiplos e divisores fazem parte do conjunto de saberes a ensinar na classe de 
Matemática, identificamos a mudança de status desse saber no processo de transposição didática externa. 
Podemos citar algumas proximidades entre o saber sábio e o saber a ser ensinado “múltiplos e divisores”: 
certa proximidade com a noção de divisibilidade, MMC, MDC e números primos. Nesta etapa, a noosfera 
é composta por todos aqueles que participaram da elaboração e divulgação dos referidos referenciais 
curriculares.

Pernambuco (2013a) é um exemplo de material produzido pela noosfera, pois apresenta os saberes 
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a serem ensinados pela Matemática em cinco subáreas: Geometria; Estatística e Probabilidade; Álgebra e 
Funções; Grandezas e Medidas; Números e Operações. As noções de múltiplos e divisores estão nessa última 
subárea.

Quadro 1 – Recorte do currículo de Matemática para o ensino fundamental
no Estado de Pernambuco (Noção de Múltiplos e divisores)

Ano Bimestre(s) Conteúdos Expectativas de Aprendizagem

6º 4º Critérios de Divisibilidade por: 2, 3, 
5 e 10.

Reconhecer e usar os critérios de 
divisibilidade por  2, 3, 5 e 10.

7º

1º Critérios de divisibilidade por: 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9 e 10;

Reconhecer e usar os critérios de 
divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8,9 e 10;

3º
Múltiplos e Divisores de um 
número;

Reconhecer e determinar múltiplos e 
divisores de um número.

MMC e MDC de números inteiros;

Resolver e elaborar problemas que 
envolvam as ideias de mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum, sem o 
recurso ao algoritmo.

Fonte: Organizado pelos autores

Em Pernambuco (2013a), encontramos nas orientações para o ensino no 6º ano

[...] No contexto do estudo dos números, neste ano escolar, é fundamental que o estudante perceba a 
existência de relações entre números (tais como, par e ímpar; múltiplo e divisor; primo e composto etc.) 
e que “brinque” com eles, percebendo e expressando regras e/ou regularidades por ele “descobertas”. 
Nesse contexto, o estudante pode ser levado a reconhecer critérios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10 
e usar esses critérios para realizar cálculos mentais e identificar, com destreza, números divisíveis por 
esses valores, sem a necessidade de fazer a conta para conferir (p. 177).

As recomendações fazem menção aos processos de verificação da noção de divisibilidade através 
do cálculo mental, essa opção se distancia da forma mais algébrica que o saber é abordado nos livros de 
Teoria dos Números. Desse modo, informar essa mudança de modo mais algébrico para um formato mais 
aritmético, com cálculo mental, não significa que estamos afirmando eventuais benefícios ou malefícios; 
apenas mencionando esse novo caminho na forma de ensinar o referido tema.

De acordo com Pernambuco (2013) os critérios de divisibilidade podem ser retomados e ampliados 
no 1° bimestre do 7º ano. Ressaltamos que a expressão “critérios de divisibilidade” também se faz presente 
na lista de itens da avaliação da aprendizagem nos dois anos escolares. Assim, podemos refletir sobre um 
aspecto importante nos processos de ensino e de aprendizagem: a avaliação.

No status de saber sábio, não há motivos para avaliar os processos de ensino e de aprendizagem ou 
mesmo o que o sujeito aprendeu sobre determinado saber. Todavia, neste momento do texto, na posição de 
saber a ensinar, a avaliação faz parte do processo didático. Não pretendemos aprofundar essa discussão por 
considerarmos o processo de avaliação complexo e não termos colhido, na aula observada, elementos que 
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permitam trazer outros subsídios.

Retomando aos documentos oficiais, produzidos pela noosfera, no caso deste trabalho temos Recife 
(2014). Então, aproveitamos para exemplificar que a noosfera possui uma característica dinâmica, e este 
documento é uma produção de uma noosfera diferente daquela que produziu os documentos do Estado de 
Pernambuco. As pessoas que compõem cada noosfera a tornam única.

Ambos os documentos, Pernambuco (2013a) e Recife (2014) indicam uma ordem: critérios 
de divisibilidade antes da noção de múltiplo e divisores. Embora os parâmetros estaduais na sala de 
aula (PERNAMBUCO, 2013) comentem que os blocos não devem ser trabalhados de forma estanque, 
compartimentalizada, mas sim articuladamente. Outro fato que nos chamou atenção é que a abordagem 
sobre múltiplos e divisores está no conjunto dos números naturais.

Quadro 2 – Extrato do documento da prefeitura do Recife (Noção de Múltiplos e Divisores)

Ano Bimestre(s) Conteúdos Objetivo de Aprendizagem

6º

1º, 2º, 3º ou 
4º

Características dos 
números e suas 
relações

Compreender as características dos números e suas 
relações, por exemplo, par, ímpar, múltiplo, divisor 
etc.

3º ou 4º Critérios de 
divisibilidade

Reconhecer e usar os critérios de divisibilidade por 
2, 3, 5 e 10.

7º

1º ou 2º Critérios de 
divisibilidade

Reconhecer e usar os critérios de divisibilidade por 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10;

1º, 2º, 3º ou 
4º

Múltiplos e Divisores 
de um número

Reconhecer e determinar múltiplos e divisores de 
um número. 

Fonte: Organizado pelos autores

Observamos que, no status de saber a ser ensinado, os documentos elaborados pela noosfera 
apontam para uma “razão de ser” mais próxima das noções de: divisibilidade, MMC e MDC; que por sua 
vez possui relação, embora não explicitada nos documentos, com a decomposição em fatores primos e o 
Teorema Fundamental da Aritmética.

4.3 O livro didático utilizado: um exemplo de saber escolar

As considerações sobre o livro didático adotado (BIGODE, 2015) serão referentes ao volume destinado 
aos alunos do 6° ano do ensino fundamental, tendo em vista que filmamos uma turma dessa série. Tal 
documento é composto por 12 capítulos, distribuídos em 4 unidades, com três capítulos cada. O primeiro 
capítulo da segunda unidade é denominado: Múltiplos e Divisores (p. 88 a 113), os capítulos que o antecedem 
são: Números: História de uma grande invenção; As operações aritméticas e as resoluções de problemas; 
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Geometria do espaço cotidiano.

O capítulo 4 encontra-se dividido em quatro tópicos, com a respectiva quantidade de páginas 
destinadas: Os múltiplos e o calendário, 3; Múltiplos e divisibilidade, 15; Múltiplos e Divisores Comuns, 4; 
Máximo Divisor Comum, 3.

O tema é discutido no livro através da explicação de anos bissextos; em seguida, aborda a periodicidade 
de 4 anos, comentando que alguns acontecimentos tais como Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos ocorrem 
a cada 4 anos, sendo esses em anos múltiplos de 4. Além disso, o capítulo explora o algoritmo de Euclides 
para determinar se 1948 é divisível por 4.

Figura 4 – Extrato do livro sobre a abordagem do conceito de múltiplos

Fonte: BIGODE, 2015, p.90.

Observamos que o livro orienta que trabalhará as noções múltiplo e divisor de forma simultânea. Ele 
indica que, se um número N é divisível por D, então N é múltiplo de D (Figura 3).
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Figura 5 – Extrato do livro sobre a abordagem do conceito de múltiplos

Fonte: BIGODE, 2015, p.92.

Os critérios de divisibilidade são apresentados com justificativa de simplificar a resposta da pergunta: 
certo número B é divisível por A? São dedicadas muitas páginas aos critérios de divisibilidade. Observamos 
que o livro opta por trabalhar separadamente os vários critérios de divisibilidade.

Diante do exposto, questionamo-nos quanto às escolhas do professor diante do saber escolar presente 
no livro: dedicar mais tempo à aprendizagem dos critérios de divisibilidade ou reforçar o algoritmo de divisão 
de Euclides?

Não pretendemos instalar polêmicas com tal questionamento, apenas refletir sobre possíveis escolhas 
do professor. No caso observado neste trabalho, existe uma tendência do livro por estudar de forma mais 
exaustiva os critérios de divisibilidade. Relembrando que tais critérios estão presentes na lista das expectativas 
de aprendizagem, verificamos certa proximidade entre os documentos oficias e o livro adotado.
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As discussões trazidas até o momento reforçam a importância de refletir sobre como o saber, sendo 
um dos elementos do sistema didático (professor, aluno e saber), “chega” à sala de aula. Na continuidade 
desse caminho percorrido pelo saber, traremos reflexões a partir do primeiro momento de estudo da noção 
de múltiplo e divisores.

4.4 A Transposição Didática Interna 

Por meio do recurso da filmagem, podemos observar o modo como o professor de Matemática 
introduz a noção de múltiplos e divisores. Os nomes do professor e dos alunos foram modificados.

O discurso do professor e a forma como ele é capturado pelos alunos, bem como o próprio discurso 
dos alunos fornecem elementos fundamentais para que possamos analisar como é realizada a 
Transposição Didática Interna e quais as relações que PROFESSOR e ALUNOS estabelecem com o 
SABER em cena (BRITO LIMA, 2006, p. 68).

 Apresentaremos trechos da transcrição da aula destinada a uma turma de 6º ano da rede municipal 
do Recife, gravada no mês de maio de 2015, correspondente ao 2º bimestre do ano letivo 2015. Não temos 
registro referente ao planejamento do professor, o que caracterizaria o saber aprontado. Entretanto, 
acreditamos que elementos desse saber estão presentes no momento de estudo da noção de “múltiplos e 
divisores”.

O professor anuncia que será trabalhado um novo conhecimento, opta por introduzir a noção de 
múltiplo através do jogo do Nim. Inicialmente, apresenta as regras do jogo, mas não anuncia o nome do 
conteúdo matemático.

O professor comenta que o jogo será realizado dentro de um círculo; desenha no quadro um grande 
círculo para representar o tabuleiro e outros círculos menores, as bolinhas, que serão as peças do jogo. Esse é 
jogado por dois competidores. Segundo o professor, o objetivo do jogo é fazer a última jogada. Assim, aquele 
que fizer a última jogada será o vencedor. Também fala para a turma: – as regras, as regras são as seguintes: 
“tira par ou ímpar pra ver quem vai começar. E você, no seu momento de jogar, você vai com o apagador ou 
vai apagar uma bolinha ou vai apagar duas bolinhas. A escolha é sua. No seu momento de jogar, você vai com 
o apagador ou apaga uma bolinha ou apaga duas bolinhas que está no quadro, certo?”. Ainda, o professor 
chama dois alunos ao quadro, desenha um círculo com algumas bolinhas dentro e começa a explicar as 
regras do jogo.

 Após algumas jogadas dos alunos, sempre em duplas, o professor propõe fazer uma análise do 
jogo, escreve uma tabela com duas linhas; as letras P e G indicam perda e ganho, respectivamente. Esse 
procedimento inicial dá-se até a quantidade de 10 peças, a qual depois é estendida para dezoito. Dessas 
forma, os alunos percebem a regularidade G, G, P.
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Quadro 3 – Extrato da análise das situações de Ganho e Perda do Jogo do Nim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
G G P G G P G G P G G P G G P G G P

Fonte: Dados da Pesquisa

O professor chama atenção para as quantidades que representam situação de perdido no jogo, são 
elas: 3, 6, 9, 12, 15 e 18. Os alunos percebem a existência da regularidade, denominada inicialmente: “de três 
em três”, ou seja, considerando que o jogador tem domínio dessa análise, o jogo pode ser decidido no seu 
início, sabendo a quantidade de peças presentes no tabuleiro.

Professor Há então muito bom... A gente perde de três em três... se eu tiver 21 pedrinhas, minha 
vez de jogar eu vou ganhar ou eu vou perder?

Ação Danilo é o primeiro a dizer: perder... e outros alunos dizem: perder ... perder também.
Professor Por que eu vou perder?
Amanda Porque ganha, ganha, perde.
Danilo Ai 19 ganha, 20 ganha, 21... perde.

Os alunos estão bastante envolvidos, opinando e mostrando-se bastante curiosos. Enquanto isto, 
o professor calmamente escreve 321 no quadro, os alunos se mostram bastante surpresos com o número 
posto. Considerando que ambos jogadores têm conhecimento da regularidade apresentada na tabela, um 
jogo iniciado com 321 peças está numa situação de perdido ou ganho? Alguns dizem perde, outros falam 
ganham. Então, o professor inicia a introdução do vocábulo múltiplo. 

Professor Não é chute; é raciocínio. A gente já falou sobre isso, 321 eu vou ganhar ou vou perder?
Ação Alguns dizem vai ganhar, entre eles Danilo; Bianca e outros falam vai perder, vai 

perder...
Professor Pergunta direcionando o olhar para Bianca: Por que eu vou perder?
Ação Bianca não soube explicar. Comentários inaudíveis. Os alunos ficam agitados e 

divididos. uns falam ganha; e outros, perde.
Professor Vamos acompanhar de novo. Ele (referindo-se a Danilo) disse que seria de três em 

três? (fala apontando os intervalos na tabela).
Amanda Ah, tá...
Professor Esse número três aqui, seis, nove, doze... é chamado de múltiplo de três (fala enquanto 

escreve no quadro “múltiplo de três”).
... ...
Professor Como é que eu sei que um número é múltiplo de três?
Ação Vários alunos falam ao mesmo tempo. Elaine diz: só ir contanto de três em três
Professor Só contando de três em três. Como é que vou saber se esse número aqui (apontando 

para o 321) é múltiplo de 3?
Ação Alguns falam ao mesmo tempo
Amanda Por que tem o três?
Ação Professor balança o dedo negativamente
Elaine É só pegar o número 318...
Ação O professor direciona sua atenção Elaine, mas nesse momento, Bianca diz: 321 

menos.... não. Alguns alunos falam. Danilo diz: professor é por que 300 dá (comentário 
ininteligível) aí o 21... não. Carla fala: 21 vezes três.  Vários alunos falam ao mesmo 
tempo. O professor não ouviu o que Carla falou, mas alguns alunos que estão mais 
próximos a ele repetem “multiplicar por três”.
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Chamamos atenção para o questionamento feito pelo professor à turma: como é que eu sei que um 
número é múltiplo de três? Ressaltamos também que, até o momento, nenhuma técnica proposta pelos 
alunos leva em consideração a divisão.

Professor Quanto multiplicado por três vai dar 321? Como é que a gente faz essa conta?
Amanda Vezes vinte!
Professor Como é que a gente faz essa conta? Escreve no quadro: 

? x 3 = 321

A estratégia utilizada pela turma foi tentativa e erro. Assim, a turma obtém a resposta correta. 
Poderíamos nos questionar: para a noosfera, através das orientações curriculares, a estratégia do aluno foi 
adequada? O que as orientações curriculares dizem para o professor? Ou seja, que intervenção poderia ser 
feita? Ressaltamos que, na realidade brasileira, a noosfera não explicita ou pouco sugere quais as estratégias 
(ou elementos da praxeologia matemática nos termos da Teoria Antropológica do Didático) a serem utilizadas 
na sala de aula. A noosfera indica os conteúdos para serem trabalhados sobre um determinado saber, mas diz 
muito pouco sobre quais podem ser, por exemplo, as técnicas e tecnologias utilizadas pelo professor.

Enquanto saber sábio e saber a ser ensinado, as noções de múltiplo e divisor são apresentadas 
simultaneamente, fato que não ocorreu na aula. De certa forma, isso poderia reforçar que tais noções 
possuem significados muito distantes? Não podemos concluir com os elementos observados.

Retomando a pergunta: quanto multiplicado por três vai dar 321? Após várias tentativas, sempre 
através da multiplicação: 107. Conclui-se então que um jogo sendo iniciado com 321 peças representa uma 
situação de perda.

Professor Então esse é o nosso assunto...
Bianca Múltiplo de 3.
Amanda Como é o nome desse jogo mesmo?
Professor Múltiplos (professor fala enquanto escreve no quadro) e divisores. Primeiro vamos 

falar dos múltiplos de um número. O múltiplo do número três,... é assim que se 
escreve, (professor vai fazendo o registro no quadro: M(3)) são todos os valores que 
eu consigo através dessa relação que vocês falaram da tabuada. Então vai ser... qual 
o primeiro múltiplo de três que aparece? É o três multiplicado pelo primeiro número 
do conjunto dos números naturais. Qual é o primeiro número natural que aparece?

 
Observamos que a definição apresentada pelo professor não faz referência à noção de divisível (ou 

divisibilidade). Falando para a turma: primeiro, vamos trabalhar os múltiplos; depois, os divisores. A página 
106 (mínimo múltiplo comum) é escolhida para iniciar a leitura. Poderíamos nos questionar: quais os efeitos 
dessa escolha do professor? Isso geraria alguma modificação da natureza do saber matemático? Embora não 
tenhamos respostas completas, refletimos que, embora o saber matemático não seja modificado pelo que o 
professor diz, o conhecimento do aluno será muito influenciado por isso.
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Professor Bom pessoal, livro página 106
Ação Os alunos começam a pegar os livros, fazem comentários simultâneos.
Professor Bora 106, Carla. Deixa o pessoal chegar.
Amanda Por que o senhor passou muito?
Professor Daqui a pouco a gente conversa sobre isso... 106, 106. ...

A aula continua com a leitura dessa página e realização de uma tarefa de classe: escrever os 10 
primeiros múltiplos de 3, 4 e 5. Embora essa seja a primeira aula, constatamos que o professor realizou, 
para a turma observada, escolhas diferentes daquelas propostas nos documentos e livro didático e que, 
nesse caso, foi concedido um tempo maior aos alunos para que identificassem a resposta da pergunta: qual 
número multiplicado por 3 é igual a 321?

A segunda – transposição didática interna – se apresenta, por sua própria natureza, no interior da 
escola, e, mais particularmente, em cada sala de aula. É o momento em que cada professor vai 
transformar os conhecimentos que lhe foram designados para ensinar em objetos de conhecimento 
efetivamente ensinados. As escolhas efetuadas pelo professor é que determinam, de certa maneira, a 
qualidade das aprendizagens realizadas pelos alunos. (SEE – PE, 2012, p. 25).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, trazemos a Teoria da Transposição Didática para refletir sobre as mudanças sofridas pelo 
saber “múltiplo e divisores” durante o caminho percorrido desde seu status de saber sábio, frequentemente 
encontrado em livros de Teorias dos Números, até a realização da primeira aula numa turma de 6 º ano 
quando adquire posição de saber efetivamente ensinado.

As mudanças anunciadas no título deste trabalho fazem referência às aproximações e aos 
distanciamentos observados entre os diferentes status do saber em jogo. A noção de Transposição Didática 
nos revela que, enquanto saber sábio, as definições “múltiplo de um número” e “divisor de um número” 
estão presentes simultaneamente, fato também verificado no saber proposto pelo livro didático. Entretanto, 
os referenciais curriculares e o livro optam por um trabalho exaustivo nos diversos critérios de divisibilidade, 
fato não observado em um dos livros sobre Teoria dos Números apresentados neste artigo.

Identificamos também que o professor abordou o conteúdo numa unidade diferente daquela indicada 
nas orientações curriculares do estado de Pernambuco e da prefeitura do Recife. Desse modo, observamos 
que essa escolha do professor se aproxima da localização do saber no livro didático: 2º bimestre letivo do 6º 
ano. Essa atitude reforça o que muitas pesquisas mostram: o professor utiliza o livro como referência para 
suas aulas. Todavia, verificamos que o docente também faz suas modificações, pois introduz o tema através 
de um jogo, escolha que não está indicada no livro. Outra opção que apresenta certo distanciamento está 
na definição apresentada pelo professor na turma observada em contraste com a que é posta no livro, que 
apresenta, de forma simultânea, as definições, considerando A e B números: “A ser divisor de B” e “A ser 
múltiplo de B”. Por sua vez, o professor apresenta apenas essa última, fazendo referência à tabuada, focando 
a multiplicação e desconsiderando a divisibilidade.

Pretendemos com este trabalho trazer contribuições aos processos de ensino e de aprendizagem de 
conceitos matemáticos, reforçando a importância de olhar para o saber trabalhado em sala por professores 
e alunos. A explicitação das escolhas feitas pelo professor durante a realização da aula não tem por objetivo 
julgar a qualidade do seu trabalho. Ao contrário, prestamos a ele nossos agradecimentos por ter contribuído 
com a nossa pesquisa, permitindo nossa participação, mesmo na qualidade de espectadores.

Apontamos possíveis continuidades deste trabalho. Entretanto, para que as discussões sejam 
aprofundadas, recomendamos a utilização da Teoria Antropológica do Didático por possuir um arcabouço 
teórico mais amplo, possibilitando realizar trabalhos tais como: uma análise das praxeologias matemáticas 
e didáticas presentes nos documentos curriculares e no livro didático. Para realizarmos uma análise mais 
refinada com base na TAD, seria preciso fazer uma sequência maior de filmagens, de modo que fosse possível 
operar uma análise das organizações matemática e didática observadas em sala de aula. Antecipamos que os 
documentos oficiais brasileiros vigentes dizem muito pouco sobre qual(is) praxeologia(s) matemática(s) são 
indicadas para o trabalho em sala de aula.
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RESUMO

Este artigo apresenta uma análise a respeito da relevância da Matemática Financeira nas aulas da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), tendo em vista que esta modalidade de ensino não busca, simplesmente, oferecer um ensino àqueles que não tiveram acesso 
ou que interromperam os estudos na idade própria. Acredita-se que este tema pode ser um diferencial nas aulas de matemática, 
assim como é capaz de despertar uma participação ativa, já que estes conteúdos estão presentes no dia a dia das pessoas. O artigo 
é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Pós-Graduação em Metodologia do Ensino da Matemática – Latu senso, que 
teve por objetivo identificar como os alunos da EJA do Ensino Fundamental lidam com a Matemática Financeira em seu dia a dia, 
e quais as técnicas matemática utilizadas por eles para um exercício pleno e consciente da cidadania, a partir de situações reais.

Palavras-chave: Matemática Financeira. Educação de Jovens e Adultos. Educação Financeira.

ABSTRACT

This article presents an analysis about the relevance of Financial Mathematics in the classes of Youth and Adult Education (EJA), 
considering that this modality of teaching does not simply seek to offer a teaching to those who did not have access or who 
interrupted their studies In their own age. It is believed that this theme can be a differential in mathematics classes, as well 
as being able to arouse active participation, since these contents are present in people’s daily lives. The article is the result of 
the Postgraduate Course in Mathematics Teaching Methodology (Latu senso), which aims to identify how the students of the 
Elementary School EJA deal with Financial Mathematics in their day to day , And what mathematical techniques they use for a full 
and conscious exercise of citizenship, from real situations.

Keywords: Financial Mathematics. Youth and Adult Education. Financial education.
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INTRODUÇÃO

 Desde meu ingresso no mundo acadêmico, tive a inquietação de trabalhar o tema 
“Matemática Financeira”, como resultado de experiências pessoais. No curso de graduação 
não se tinha uma disciplina específica e única que tratasse dos assuntos mais presentes no 
cotidiano das pessoas, sendo oferecido, apenas, alguns assuntos dentro da ementa de outras 
disciplinas. A partir dessa percepção, e orientado pela Professora Kátia Maria de Medeiros, 
realizei a minha primeira pesquisa sobre a Matemática Financeira na formação dos futuros 
professores de matemática da Universidade Estadual da Paraíba. Tive, então, o desejo de 
aprofundar o tema com alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade esta que 
lecionava, na escola pública da rede estadual da Paraíba. Esse artigo, portanto, é um recorte 
do Trabalho de Conclusão de Curso da minha Especialização em Metodologia do Ensino da 
Matemática da Faculdade Internacional Signorelli.

A EJA é uma modalidade de ensino que busca recuperar os estudos daqueles que 
não tiveram acesso ou que interromperam o ensino na idade própria. Há diversos motivos 
pelos quais os alunos abandonam a escola, mas todos eles causados pela exclusão social. Na 
verdade, é uma fuga da classe dominante de esconder os direitos sociais de acesso à educação 
de todo cidadão, que tiveram de deixar a escola para ajudar os pais no sustento da família, 
por exemplo. Contudo, faz-se necessário que o currículo de matemática seja estruturado de 
maneira diferenciada para estes alunos. Acredito que a Matemática Financeira ocupa um 
lugar primordial neste processo, tendo em vista que, dentre todos os assuntos da matemática, 
talvez os conteúdos financeiros sejam os mais usados pelo aluno/trabalhador. 

 Neste sentido, o proposito deste artigo é despertar em profissionais da educação, 
especialmente os da EJA, uma disposição criativa de discussão sobre a Matemática Financeira 
e, consequentemente, da Educação Financeira com seus alunos, tomando consciência da 
necessidade e importância do tema para aqueles que visam um aprendizado consistente e 
capaz de aplicar em situações concretas do cotidiano.

TÓPICOS METODÓLOGICOS 

 A pesquisa aconteceu em uma escola da rede estadual da Paraíba, e teve como público 
alvo alunos da Educação de Jovens e Adultos, turno noite, do ensino fundamental. Na rede, esta 
modalidade de ensino é dividida por ciclos, os quais, no período anual o aluno pode concluir 
duas séries. Os ciclos contemplados, no ano de 2016, foram: Ciclo III – correspondentes ao 6º 
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e 7º Anos – Ciclos IV A e B – correspondentes ao 8º e 9º Anos. 

                                           

Figura 1: Ciclo IV – B

Todo o processo seguiu dois momentos importantes e suficientes para a coleta de 
informações. O primeiro momento foi a aplicação de um questionário sociocultural com todos 
os participantes, que teve como objetivo traçar o perfil dos alunos, os quais responderam a 
perguntas do tipo: idade, estado civil, renda familiar, despesas mensais, receitas mensais, 
dentre outras. O questionário trouxe apenas as perguntas, evitando a identificação e 
individualidade dos alunos. Nesta etapa, percebeu-se que a maior parte tem menos de 21 
anos, são solteiros e estão desempregados. Constatou-se, também, que dos empregados, 
90% recebem uma rende igual ou inferior a um salário mínimo. Os desempregados afirmaram 
sobreviver da ajuda dos pais, da Bolsa Família e de atividades informais, como moto táxi. Por 
fim, 71, 42% afirmaram não fazer nenhum tipo de investimento. 

 Em um segundo momento, aconteceu um minicurso sobre Educação Financeira e 
Matemática Financeira, com o intuito de despertar reflexões, discussões e aprendizado. 
Este momento foi dividido em dois dias, onde cada dia foi abordado um tema. Apesar das 
dificuldades da evasão escolar e falta de recursos metodológicos da escola, o minicurso trouxe 
resultados significativos de aprendizado. Foi utilizado, para guiar as discussões, um material 
didático impresso, lógico e sequencial, sobre os temas mais atuais e utilizados, contendo 
charges, anúncios, propagandas, situações-problema e teorias (Ver apêndice). A partir da 
primeira charge, os alunos identificaram de imediato de que se tratava o tema daquela aula.
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Figura 2: Ciclo IV – A. Primeiro dia de minicurso.

 

 Incialmente foram levantados questionamentos a respeito do consumismo e suas 
consequências na vida do cidadão, assim como reflexões sobre Felicidade x Dinheiro. 
Indagações do tipo “consumismo é um vício” foi bastante debatido, do mesmo modo que a 
importância de se economizar. Alguns alunos participaram de forma bastante interessada, 
tendo em vista que alguns deles já tinham visto o assunto em cursos profissionalizantes. Ao ser 
apresentado o gráfico dos juros simples e juros compostos, um dos alunos teve a curiosidade 
de aproximar os valores dos dois tipos de juros que se cruzam em algum momento. O segundo 
dia foi encerrado com êxito.

Dentre as atividades, os alunos puderam, de forma resumida, avaliar o momento de 
conhecimento do minicurso. Abaixo algumas respostas/avaliação que mais chamou a atenção:

Figura 3: avaliação de um dos alunos                             Figura 4: avaliação de um dos alunos

                           



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 103

A RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS AULAS DE 
MATEMÁTICA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Quando falamos de Educação de Jovens e Adultos (EJA), estamos nos referindo a um 
assunto que existe há muito tempo; uma preocupação existente desde o Brasil Império, 
período este que trazia a mesma finalidade de hoje: “destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” – Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB – art. 37, 1996). Foi a partir das décadas de 1950 
e 1960 que as escolas de cursos noturnos ofertadas aos trabalhadores, surgiram de maneira 
universal, como consequência das mudanças nas bases econômicas e sociais do Brasil. Devido 
ao atraso do desenvolvimento da economia nacional, o resultado foi o fortalecimento da 
exclusão social, visto que todo o processo foi copiado de outros países, surpreendendo uma 
população que não estava preparada para se adaptar a este novo estilo econômico.

 Diante do modelo imposto de indústria, as oportunidades de emprego exigiam um 
melhor preparo do trabalhador, assim como uma escolarização coerente com a estrutura 
organizativa da empresa. Neste momento, a educação, seja em qualquer nível (fundamental, 
médio ou superior), passou a ser um elemento primordial no processo de mercado. Por este 
motivo, o poder público precisou aumentar o número de matrículas ofertadas, principalmente, 
no turno noturno para ajudar os trabalhadores a se profissionalizar e concluir, ou começar, os 
estudos. Percebe-se, no entanto, que os cursos da EJA tomaram forma, especialmente, para 
qualificar a mão de obra do desenvolvimento industrial.

 Entretanto, fica claro que os líderes políticos e os sistemas políticos da educação, não 
tiveram a intensão de beneficiar a população no acesso à educação, mas sempre expandir os 
interesses econômicos das classes dominantes da sociedade brasileira. Basegio e Medeiros 
(2012, p. 18), explica que, 

“Em suma, a ampliação do sistema púbico brasileiro [...] não buscaram, em momento algum, 
propiciar à população um maior acesso à educação. O objetivo era fornecer operários 
qualificados ao sistema industrial que nascia. Por fim, os interesses predominantes sempre 
tiveram atrelados aos grupos econômicos e políticos que dominaram e dominam as 
conjunturas social, política e econômica do país”.

 Visivelmente, percebe-se uma disparidade escolar, ou seja, uma escola preparada 
para os filhos da elite e outra para os do povo. Eles ainda afirmam que, atualmente, há 
uma característica preconceituosa com os alunos da EJA, os quais não são vistos como o 
“Trabalhador - estudante”, além da perda da qualidade do ensino. 

 Ao contrário do que muitos acreditam, a elite brasileira tenta desprezar o saber 
popular das camadas mais pobres, as quais obedecem, já que não possuem uma educação 
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de qualidade capaz de elevá-las a posições superiores na sociedade. Como vimos, educação 
brasileira era voltada, apenas, para a qualificação da mão de obra, bastando aos mais pobres 
aprender um oficio e permitir o controle da nação para a elite.

 Apesar das mudanças ocorridas durante os anos de nossa história, é visível encontrarmos 
desigualdades sociais na área da educação, sustentando a ideia de diferenciação por classes 
sociais. Piconez (2010, p. 16), diz que:

Mesmo após as transformações políticas ocorridas ao longo de nossa história, que 
reforçaram a igualdade de direitos à educação e criaram a escola pública, universal e gratuita 
– necessidade e exigência da cidadania -, o acesso ao conhecimento se faz desigual entre os 
indivíduos. Há escolas de primeira categoria; há cidadãos de segunda categoria, e vice-versa.

 Pensar sobre a relação entre educação, cidadania e qualidade de vida, precisamos 
entender que o homem é dotado de direitos à posse do conhecimento, pelo simples fato de 
ser um direito público assegurado pelo Estado. É importante destacar que há um contraste 
em relação ao direito de todos a educação e a escola oferecida. Isto nos leva a concluir, de 
acordo com Piconez (2010), que “o futuro profissional das pessoas nem sempre depende 
apenas da educação escolar”, mas as condições sociais podem ser fatores determinantes 
para este fim.

 Há muito tempo já se discute o distanciamento dos alunos que tiveram acesso ao ensino 
regular e àqueles que por inúmeros motivos foram obrigados a abandonar os estudos. Os 
jovens e adultos, quando decidem retomar os estudos, normalmente, procuram a instituição 
escolar pública, pelo simples fato da maioria terem dificuldades financeiras. O objetivo da 
procura é preencher lacunas geradas pelas insuficiências educacionais e sociais. Ao explicar 
sobre a ação educativa dos jovens e adultos, Fonseca (2009, p. 14)), afirma que:  

A interrupção ou o impedimento de sua trajetória escolar não lhe ocorre, porém, apenas 
como um episódio isolado de não acesso a um serviço, mas num contexto mais amplo de 
exclusão social e cultural, e que, em grande medida, condicionará também as possibilidades 
de reinclusão que se forjarão nessa nova (ou primeira) oportunidade de escolarização.

 Há um grande número de trabalhadores que não concluíram ou não tiveram acesso 
à escola na idade própria. Por outro lado, percebe-se que há um aumento considerável de 
jovens com deficiências de aprendizado no ensino regular e que acabam permutando para 
a EJA. Esse é um problema que tem preocupado bastante, porque as instituições de ensino 
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se utilizam da legislação, que autoriza o jovem com 15 anos ou mais de ingressar nesta 
modalidade, com a finalidade de desprender os alunos que trazem certos tipos de problemas. 
Com certeza, estamos diante de um erro grave, pois a Educação de Jovens e Adultos tem por 
fim reparar o tempo perdido daqueles que não tiveram a ocasião favorável de concluir o 
processo educacional no tempo oportuno.

 A respeito do ensino de jovens e adultos, vale ressaltar que o conhecimento prévio 
do estudante deve ser valorizado, pois eles apresentam conhecimentos estruturados com 
base na sua experiência de vida no meio social e cultural, sem dispor de ferramentas formais. 
Olhando para a escola, nota-se uma individualidade e fragmentação do ensino como um todo 
e especificamente nas disciplinas, sendo notório nas turmas da EJA. É comum encontrarmos o 
trabalho de uma disciplina funcionar sem nenhuma relação com outras áreas de conhecimento. 
Isto acarreta em um impedimento do grande potencial dos educandos.

 O preconceito existente do saber cognitivo e formalizado da escola, em relação ao 
conhecimento prévio trazido pelo aluno, tem prejudicado e atrasado o ensino. À medida que 
este fato persiste, a educação continua formando cidadãos técnicos, mas sem conhecimento 
autônomo. A formação técnica é importante, porém não é suficiente. É preciso que haja 
uma integração com o saber humano, capaz de gerar uma participação ativa do cidadão 
na sociedade que está inserido. A educação deve estar aberta ao diálogo e a construção 
individual do conhecimento, eliminando o caráter impositivo e autoritário. 

 Para a EJA, é indispensável uma superação das divisões, pois o público desta modalidade 
traz consigo uma visão homogênea do trabalho e da educação. As escolas se apresentam, 
portanto, como um lugar que rompe as barreiras das desigualdades, avançando no processo 
ensino aprendizagem integrado, principalmente no que diz respeito a EJA. Neste sentido, a 
percepção do professor, em relação ao conhecimento prévio dos alunos é imprescindível, pois 
a partir deles o docente poderá utilizar artifícios para a concretização do novo conhecimento. 
Neste sentido, o professor deverá utilizar metodologicamente o conhecimento apurado de 
vida dos alunos ao novo conhecimento. Em particular, fazer com que os alunos “casem” 
suas experiências com a lógica presente na matemática. Por questões de adequações, faz-se 
necessário uma reconfiguração da proposta pedagógica, de modo que o aluno da EJA consiga 
trazer significados para as aulas de matemática.  

Perfil dos alunos da Educação de Jovens e Adultos

 É inegável que as escolas do Brasil estão cada vez mais numerosas. Contudo, isto não 
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significa que o País tenha apresentado melhorias na educação. Milhares de crianças são 
matriculadas nas escolas, porém o número de alunos que conseguem concluir o ensino 
fundamental e médio diminuem. É possível ainda confirmar essa realidade, quando nos 
deparamos com universitários que não terminam o ensino superior.

 Para Basegio e Medeiros (2012, p.82), o motivo que causa o fracasso escolar, se deve a 
um ensino descontextualizado da realidade em que os alunos estão inseridos cotidianamente. 
O público desta modalidade de ensino traz um perfil muito diferente daquele aluno do ensino 
regular, pois carregam experiências de vida, sociais e escolares diferentes dos demais. Além 
disso, na maior parte das veze, são pessoas casadas e com filhos, o que faz ampliar cada vez 
mais as especificidades. 

 Deste modo, torna-se prejudicial aplicar os mesmos métodos a esses dois grupos 
distintos. Cabe, portanto, ao professor adequar sua prática aos objetivos reais dos alunos da 
EJA, tendo em vista que os docentes já têm consciência das particularidades. Na maior parte, 
os estudantes da EJA são trabalhadores, e esta característica não pode ser desprezada, pois 
há uma oportunidade de melhorar a escolarização desses alunos, os quais visam melhores 
possibilidades no mercado de trabalho.

 Os alunos da EJA trazem diferentes histórias de vida e costumes, os quais por algum 
motivo, se afastaram do ambiente escolar por começarem a trabalhar cedo, por um casamento 
precoce, por um fracasso e frustração na própria escola, dentre outras razões estranhas à 
sua vontade. Em consonância com a LDB, a idade inicial para o ensino fundamental é de 
15 anos, e para o ensino médio é de 18 anos. São faixa etárias mínimas para ingressar nos 
exames, popularmente, chamadas de supletivo. Não diferente das orientações curriculares 
para a educação básica, a EJA traz competências que leva o aluno a desenvolver aptidões que 
rompam os abismos entre a realidade e as atividades escolares.

 Muitos alunos – sejam eles jovens, adultos ou idosos -, carregam ideias distorcidas da 
vivência escolar, pelo fato de em algum momento erem vivido ou ouvido falar a respeito da 
escola tradicional, onde o professor é dono do conhecimento e o aluno é um sujeito passivo 
que recebe informações prontas e acabadas. A missão e conscientizar os alunos que eles são 
autores do seu próprio aprendizado.

 Não podemos esquecer que dentre os alunos da EJA, estão os idosos. São alunos que 
buscam ampliar ou aprimorar conhecimentos, assim como procuram chances de realização 
pessoal que se perdeu no tempo. Merecem atenção especial, pois traz consigo aprendizados 
diferentes adquiridos ao longo de sua vida. Vale ressaltar a presença maciça da mulher nesta 
modalidade, visto que trazem sofrimentos causados pelo preconceito da tradição social de 
desvalorização, que as barrou nas práticas educacionais. Uma marca bastante presente nas 
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escolas que oferecem a EJA, é a presença de alunos desempregados que buscam aumentar 
as chances de conseguir um lugar no mundo do trabalho. De forma geral, a educação para 
jovens, adultos e idosos não é uma questão só de idade, mas de diversidade, necessidades e 
adequações.

 Trabalhar objetos educativos com o público adulto, exige que seja conhecido, antes 
de tudo, o perfil sociocultural dos alunos, como idade, moradia, condições financeiras, 
vínculos empregatícios, ... as quais possibilitem processos de ensino diferenciado. O adulto 
é um ser com contínuas transformações e mentalidade madura. Seu desenvolvimento exige 
interações e mediações com contextos úteis à sua vida. Além disso, os adultos oferecem 
maior resistências a mudanças, o que possibilita um conhecimento mais imediato. Por fim, 
estes alunos usam, na maior parte das vezes, a razão com predominância, que os levam a 
tomar decisões racionais.

 Faz-se necessário a seleção de recursos didáticos para a prática educativa de jovens e 
adultos. O livro didático ainda é o recurso mais influente nas escolas. Contudo, os professores 
precisam estar atentos as possíveis incoerências, assim como não usar o livro como um único 
material. Dentre os diversos recursos, as propagandas, charges e ilustrações ganham um lugar 
especial quando nos referimos a Educação Financeira para a Educação de Jovens e Adultos, 
pois os alunos aprendem com recursos de cunho social real, estabelecendo uniões com aquilo 
que é aprendido na escola e aquilo que está acontecendo no mundo.

 Frente aos desafios existentes na Educação de Jovens e Adultos, deve-se entender 
que o estudante necessita superar os medos, preconceitos e recuperar a autoestima. 
Uma das formas de motivar o ensino na EJA é o trabalho com situações-problema. Esta 
metodologia busca aproximar a realidade vivida pelo aluno com o conteúdo adquirido por 
meio da problematização. Quando o aluno se dispõe a resolver uma situação-problema, ele, 
automaticamente, utiliza os recursos de raciocínio a partir de uma base concreta.

 As situações que envolvem, diariamente, os alunos, faz com que eles busquem dominar 
conceitos matemáticos, pois diversos são os momentos encontrados na vida social, pessoal 
e profissional. O conhecimento matemático carrega em si uma ampla responsabilidade 
no exercício da cidadania. As situações-problema são atividades que retira o sentimento 
insignificante da matemática, trazida por muitos alunos, e coloca o cidadão numa posição de 
responsabilidade e construtor do seu próprio aprendizado. 

 É fundamental destacar, ainda, que a contextualização em matemática deve evidenciar 
os aspectos sociocultural. Contudo, faz-se necessário um acompanhamento da evolução da 
situação-problema, “explicitando sua finalidade ou seu papel na interpretação com o qual o 
aluno se depara e/ou de suas formas de vê-la e participar dela” (FONSECA, 2009). 
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Educação Financeira na sala de aula de Matemática

 Saber e fazer matemática significa ir além da exposição e resultados. Está no campo 
da tolerância de valores e valorização da vida cotidiana dos alunos. Ainda é predominante 
observar aulas de matemática baseadas nas orientações, passos e regras, trazendo uma ideia 
metódica da ciência dinâmica. A matemática busca um padrão de regularidade e de ordem 
lógica, sendo este o verdadeiro sentido do fazer matemática. Por meio dos padrões e da ordem, 
encontramos situações ao nosso redor, melhorando nossa vida e ampliando conhecimento. A 
escola se torna responsável em ajudar os alunos neste processo de descobertas.

 Diferentemente dos que muitos acreditam, fazer matemática demanda tempo e esforço. 
Levar estudantes a pensar matemática pode se tornar um desafio para o professor, o qual deve 
sugerir atividades de compreensão, provocando nos alunos, até mesmo involuntariamente, 
o fazer matemática. O professor, muitas das vezes deve ser o primeiro a desenvolver este 
raciocínio para melhor compreender o aluno.

 A sala de aula de matemática é o lugar de construção, onde os alunos são os próprios 
criadores do conhecimento e de suas ideias. A construção do nosso próprio conhecimento 
parte das nossas experiências pessoais, por meio de um pensamento ativo. É necessário que 
haja uma seleção de conhecimento prévio e sua conexão com as ideias novas. Ensinar com 
significado e compreensão requer esforço e dedicação. Dar significado às aulas de matemática 
não acontece em uma aula, mas com o passar do tempo, é uma conquista. O aprendizado é 
algo que todo estudante deseja. Porém, o que fará ele ter motivação será a junção do saber 
de sua experiência de vida com o novo saber dispensado pela escola.

 O construtivismo explica como nós aprendemos; busca levar o conhecimento de 
maneira ativa. No caso da matemática, o conhecimento de regras e conceitos com o saber 
rotineiro, devem estar intrinsicamente ligadas. Ainda ensina esta teoria, que os professores 
são peças fundamentais que ajudam o aluno a construir suas próprias ideias. Neste processo 
de construção do saber, a resolução de problemas é uma abordagem bastante significativa. 
Contudo, não tem o objetivo de apenas obter resultados, e sim de provocar discussões e 
anotações. A tendência matemática – Resolução de Problemas – não é uma parte isolada da 
matemática, mas uma parte integrante de todo o programa. Pode-se utilizar a resolução de 
problemas e as situações-problema para as inúmeras possibilidades de introduzir o ensino 
da Educação Financeira, isto porque o objetivo inicial é dar significado as relações e padrões 
e a validação dos resultados sem que haja receitas e regras memorizadas. O trabalho com 
resolução de problemas requer planejamento e compreensão atual dos alunos, assim como 
as necessidades curriculares. O benefício desta atividade resultará na concentração dos 
alunos, assim como desenvolve a convicção que eles são capazes de fazer matemática.
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 A educação Financeira é um tema que está dando os primeiros passos em nosso 
país, sendo que é um assunto ausente do currículo das escolas públicas. Algumas ações já 
são desenvolvidas a respeito do assunto, em parceria com Instituições Financeira, as quais 
participam da educação financeira da população, ministrando cursos periódicos, com a 
finalidade de orientar, esclarecer e aperfeiçoar o cidadão em suas finanças. Contudo, há uma 
dificuldade para pesquisadores da área: as instituições financeiras não disponibilizam os 
temas utilizados nos cursos.

 De forma geral, a matemática ainda apresenta resultados negativos por parte da maioria 
dos alunos, que não conseguem fazer interpretações de gráficos, de cálculo e situações reais, 
por exemplo. Este é um fruto das desigualdades sociais no Brasil, pois causam desmotivação 
de aprender e buscar a escola como ambiente de aprendizagem. Não é uma tarefa fácil para 
os educadores matemáticos desenvolverem ações com outros educadores a respeito da 
Matemática Financeira e consequentemente da Educação Financeira, no tocante às tomadas 
de decisões na sociedade de consumo atual.

 Em 2016, o Ministério da Educação elaborou, por meio de consulta pública, a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), que tem o objetivo de servir de orientação curricular que 
subsidie a educação básica brasileira. Para a área relativa a Matemática, a BNCC explica que, 

A Matemática assume um papel fundamental para o pleno acesso dos sujeitos à cidadania. Em 
uma sociedade cada vez mais baseada no desenvolvimento tecnológico, os conhecimentos 
matemáticos tornam-se imprescindíveis para as diversas ações humanas, das mais simples 
às mais complexas, tais como compreensão de dados em gráficos, realização de estimativas 
e percepção do espaço que nos cerca, dentre outras. O desenvolvimento desta área de 
conhecimentos, a Matemática, foi e continua sendo por meio das relações que o homem 
estabelece com a sociedade em que vive. O conhecimento matemático é fruto da busca, 
pelo ser humano, de respostas a problemas que a sociedade lhe apresenta em suas práticas 
sociais. A Matemática não é, e não pode ser vista pela escola, como um aglomerado de 
conceitos antigos e definitivos a serem transmitidos ao (à) estudante. Ao contrário, no 
processo escolar, é sempre fundamental que ele (a) seja provocado (a) a construir e a atribuir 
significado aos conhecimentos matemáticos. 

A Educação Financeira é apresentada na estrutura da BNCC, como um Tema Especial 
que estabelece vínculos entre os componentes curriculares e outras áreas que ordenam a 
Educação Básica. Esses temas especiais dizem respeito a temas atuais que busca os diversos 
contextos cotidiano de atuação do cidadão, posicionando-se em relação as dimensões políticas, 
ética e estéticas, propondo-se a uma educação integral. Essa proposta perpassa a simples 
transversalidade, buscando, assim, a multidisciplinaridade. Dentre os cinco temas especiais 
destacam-se, para nosso estudo, o tema Economia, educação financeira e sustentabilidade.
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Diante da globalização, da descomedida apelação ao consumo e a significativa expansão 
das tecnologias de informação, a BNCC entende que a escola deve olhar para os alunos 
como seres capazes de se adaptar às mudanças atuais. Este tema pode contribuir de forma 
significativa para que a escola possa assumir seu papel de formar cidadãos comprometidos 
com o futuro interpessoais e com as questões planetárias. 

A preocupação da BNCC, em relação a Educação Financeira, advém dos objetivos da 
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), criada no Brasil em 2010. O objetivo 
deste documento é ajudar os cidadãos a apoderar-se dos seus direitos e deveres, assim 
como torna-los mais independentes. A ENEF não tem o objetivo de aumentar a demanda de 
serviços financeiros e nem, apenas, incentivar jovens e adultos a organizarem suas finanças 
pessoais. A ENEF (2010, p. 3) conceitua Educação Financeira, inspirada na Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como sendo:

o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua compreensão 
dos conceitos e dos produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e 
orientação claras, adquiram os valores e as competências necessários para se tornarem 
conscientes das oportunidades e dos riscos neles envolvidos e, então, façam escolhas bem 
informados, saibam onde procurar ajuda, adotem outras ações que melhorem o seu bem-
estar, contribuindo, assim, de modo consistente para formação de indivíduos e sociedades 
responsáveis, comprometidos com o futuro.

 Nesta perspectiva, a matemática não pode ser vista como uma ciência antiga e acabada, mas atual 
e relacionada com outras áreas do conhecimento, tanto científico como social. A educação financeira no 
ambiente escolar, deve servir como um assunto compartilhado na construção do conhecimento matemático. 
Esta é a oportunidade urgente de se falar em aprendizado financeiro, já que estamos vivendo um momento 
de crise econômica. Educar, portanto, financeiramente as pessoas, significa compreender o mundo e seus 
hábitos sociais, onde se precisa cada vez mais de pessoas com censo critico de argumentação, determinação 
para enfrentar desafios e problemas. Esse saber deve estar fundamentado na relação com outras disciplinas 
para que haja capacidade de uma visão geral de mundo. A educação financeira também habilita o ser humano 
a tomadas de decisões coerentes e seguras que se encaixe nas suas expectativas.

 Diante da era do consumo, onde há um embaraço nos produtos bancários e financeiros, as informações 
devem estar muito claras. Por outro lado, o cidadão que não tiver o conhecimento mínimo poderá fazer 
escolhas que prejudiquem a gestão financeira pessoal. Entende-se, portanto, que a educação financeira tem 
um papel importante para a vida das pessoas, as quais precisam utilizar, quase diariamente, os serviços 
bancários, a utilização de cartões de crédito, compras e financiamentos de bens móveis ou imóveis, dentre 
outros serviços.
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 É de fundamental importância o entendimento que a educação financeira deve ser 
introduzida na vida das pessoas ainda na escola. Entretanto, aqueles que são responsáveis 
por transmitir este saber devem estar preparados e bem formados.

 I. M. Júnior (2016) apresenta quatro princípios que deve nortear a educação financeira escolar 
na sala de aula de matemática. São eles: convite a reflexão é o princípio que visa a levar o aluno à 
reflexão a respeito das situações financeiras, especialmente, os do universo matemático, 
permitindo que o aluno pense, avalie e tome decisões; o princípio da conexão didática objetiva 
o aprendizado da educação financeira escolar e não as de natureza bancária presentes na sociedade, ou 
seja deve haver conexões entre questões econômicas e questões de ensino; a dualidade defende que as 
abordagens matemáticas caminhe ao lado das situações financeiras, como uma maneira de explorá-las; por 
fim, I. M. Júnior justifica o princípio da lente multidisciplinar, o qual buscar olhar para múltiplas analises das 
situações financeiras, ou seja, a junção das perspectivas matemática, politicas, cultural..., com situações de 
consumo, rendas, endividamento, investimentos, dentre outros.

 Compreende-se que, em geral, as pessoas têm dificuldades em administrar seu dinheiro. Educar 
financeiramente pressupõe a possibilidade de conscientização de que é necessário sistematizar o destino do 
dinheiro. De forma objetiva, a educação financeira pode alertar muitas pessoas na melhor forma de comprar 
um objeto que está em promoção e que é anunciado na TV, jornais informativos e internet.

 A finalidade da educação financeira está no julgamento de situações concretas, que 
possa causar uma atitude de mudanças nos alunos. Além disso, deve ser direcionada para 
todos sem distinção, superando os preconceitos de classes sociais, pois o que vai importar 
não é a quantidade de dinheiro, mas o planejamento. A Orientação para a Educação 
Financeira nas Escolas (OEFE, 2010) pauta o tema em três elementos: informação, formação 
e orientação. As duas primeiras devem ficar a cargo da escola, e a última será para os adultos. 
O bom desempenho deste tema nas escolas se dará pela aproximação de situações reais e o 
confronto com o ensino intelectual e cognitivo.

 É necessário, portanto, traçar metas, objetivos, programas e ações para o desenvolvimento 
da educação financeira nas escolas. A OEFE expõe objetivos a serem alcançados neste ensino. 
Dentre os quais, o documento apresenta duas dimensões relevantes que norteiam as escolas 
na metodologia transversal e multidisciplinar. São eles: dimensão espacial, tem uma visão 
geral do assunto e busca formar para a cidadania, estimulando comportamentos éticos e 
responsáveis, educar para o consumo e a poupança, oferecer conceitos e ferramentas para 
a tomada de decisões autônomas pautada em mudança de atitude e formar disseminadores 
em educação financeira; já dimensão temporal se preocupa em desenvolver a cultura de 
prevenção e proteção, instrumentalizar para planejar em curto, médio e longo prazos e 
proporcionar a possibilidade de melhoria da própria condição.
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 Levando em consideração esses aspectos, entende-se que educar financeiramente 
os jovens e adultos requer um esforço para educar com significados levando os alunos a 
compreenderem o local e a sociedade em que vive, livrando-se de armadilhas e imposições 
daqueles que carregam o poder. É ampliar conhecimentos para uma finalidade real e concreta, 
ou seja, sair do especifico para o geral, ou ainda, do individual para o coletivo. Dessa forma, 
o exercício da cidadania terá significado para todos.

A história da Matemática Financeira como recurso didático para o 
ensino-aprendizagem

Ao contrário do que muitos acreditam, a matemática é uma ciência que estuda por 
métodos dedutivos os objetos abstratos. Por outro lado, muitos acreditam que esta ciência 
é acabada e perfeita, desligada dos objetos reais. No campo escolar, ela é associada a uma 
disciplina do certo ou errado, em que o mais importante é dominar as regras e técnicas para 
alcançar o sucesso, levando o professor a ensinar fórmulas, algoritmos e modelos. 

Nesta perspectiva, o professor torna-se um sujeito autoritário, o qual supõe ter uma 
boa preparação em relação ao conhecimento matemático, transmitindo-os de forma direta 
sem a utilização de um método adequado, exigindo do aluno um conhecimento além daquele 
que ele dispõe. 

Todavia, é preciso dar ao aluno condições necessárias para que ele aprenda matemática 
de forma eficaz. Esse aprendizado poderá ser alcançado através de uma metodologia de ensino 
que procure uma aproximação das atividades realizadas na sala de aula e o trabalho realizado 
pelos matemáticos. As tendências em Educação Matemática têm contribuído para caracterizar 
este cenário de ensino-aprendizagem. Essas tendências devem ser entendidas como um meio 
que fundamentará metodologias para a prática docente. Dentre elas, destacamos o uso da 
história da matemática na sala de aula, tema este que se torna de fundamental importância 
as discussões. 

A história da matemática se apresenta como um recurso didático capaz de despertar no 
aluno um interesse nos conteúdos matemáticos, pois podem compreender as ideias primitivas 
daquele conteúdo, possibilitando assim, uma abertura de caminho para a construção do 
conhecimento. Pode-se destacar que a história da matemática na sala de aula não serve para 
repasses de informações, recortes históricos ou fatos históricos. 

Contudo, essa tendência visa oportunizar aos alunos a partilha, gerando dúvidas e 
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questionamentos. É um elemento que subsidia o entendimento de certos pontos matemáticos, 
esclarecendo o sentido das teorias e conceitos que o aluno deve estudar. Este ramo fornece 
também muitas respostas para muitos porquês, sejam eles temporais, lógicos ou pedagógicos, 
servindo de um fio condutor para o ensino-aprendizagem da matemática. Dizemos que a 
matemática tem um papel fundamental na vida cotidiana das pessoas. Contudo, para que 
se chegue a este entendimento é preciso compreender que ela se desenvolveu ao longo dos 
anos. Muitas são as pesquisas em Educação Matemática que têm feito uso das abordagens 
históricas na sala de aula, despertando o interesse do aluno, assim como dos professores. É 
fácil comprovar este interesse quando nos deparamos com reflexões históricas presentes nos 
livros didáticos. 

Compreender a história da matemática possibilita entender a origem das ideias que 
deram forma a nossa cultura matemática, além de enxergar os homens que criaram essas 
ideias e as circunstâncias em que a desenvolveram. A partir dessa concepção, podemos 
alcançar um olhar mais amplo para a relevância da história desta ciência, no sentido de 
enxergar sua conexão com a história de outras ciências, como é o caso da física. Percebemos, 
então, que todas as teorias foram resultados de desafios e curiosidades que exigiu grande 
esforço e dedicação. 

Diante deste mundo de possibilidades que a história da matemática pode trazer para 
o ensino, é preciso ressaltar que ela não pode ser tratada como um assunto específico ou 
isolado, pois se tornará insuficiente para a motivação do aluno no processo de construção 
do aprendizado. Por todos esses aspectos, a história da matemática é um instrumento 
metodológico de ensino, ou seja, um meio adicional que serve para compreender os 
conteúdos na sala de aula, e não, somente, como recurso motivador que cria disponibilidades 
ao aprendizado. Porém, o uso da história terá resultado mais eficazes se estiverem atrelados a 
atividades, pois gerará mais entusiasmo em superar obstáculos que os desafiam, provocando 
uma maior integração entre os alunos. 

Assim, o professor será um grande aliado dos estudantes na superação dos medos e 
mitos criados ao longo dos anos, que a matemática é difícil de ser aprendida. Ele deve ser o 
primeiro a desenvolver o raciocínio para melhor compreender as dificuldades que o aluno 
poderá enfrentar. A sala de aula de matemática é o lugar de construção, onde os alunos 
são os próprios criadores do conhecimento e de suas ideias. A construção do nosso próprio 
conhecimento parte das nossas experiências pessoais, por meio de um pensamento ativo. A 
história da matemática, se tornando uma experiência pessoal do aluno, poderá ser o início de 
toda a construção ativa do conhecimento. Vale ressaltar, por fim, que dar significado às aulas 
de matemática não acontece em uma aula, mas com o passar do tempo. Porque não dizer 
que devemos construir a história da matemática? Todo aluno deseja o aprendizado, mas só 
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fará sentido para ele, se o conhecimento novo estiver atrelado ao conhecimento prévio. 

Mediante a história da Matemática Financeira, é possível alcançar o entendimento da 
relação entre o dinheiro e o tempo. O conceito mais antigo nesta área é a compreensão de 
juros, a qual é utilizada ao longo da história humana. Os sumérios já utilizavam conceitos que 
usamos hoje, tais como contratos, faturas, recibos, créditos e juros, sendo possível encontrar 
registros nas tábuas matemáticas. 

 O homem, em sua época, retirava da natureza sua própria sustentação, ou seja, produtos 
que satisfizesse suas necessidades. É possível considerar que não se tinha comunicação entre 
os povos, gerando, consequentemente, as primeiras trocas comerciais, já que não havia um 
comum acordo entre as repartições dos produtos. A primeira troca comercial é o escambo, 
que segundo Pavoni (2016, p. 37) é a “fórmula segundo a qual se trocam diretamente gêneros 
e mercadorias correspondentes a matérias primas ou a objetos de grande necessidade”. A 
prática do escambo se tornou comum entre os povos, mas também, se criou um problema, 
pois não havia conveniência e acordo entre as partes, o que gerava desentendimentos pelo 
uso indevido do dinheiro. Foi preciso, então, estabelecer um sistema estável de equivalências, 
nascendo assim algumas unidades e medidas, sendo possível estimar valores corretos.

 Na Grécia pré-helênica, a primeira unidade que surge é o boi. Já nas ilhas do Pacífico, os 
produtos pressupostos era a joia (pérolas e colares). No decorrer do tempo, as mercadorias 
de trocas passaram a ser os tecidos que eram barganhados por animais e objetos, passando 
a ser a moeda oficial da época. Esta forma de transação se modernizava e crescia conforme o 
comércio se desenvolvia. Contudo, os metais tornaram-se a moeda de troca, pois desempenhou 
um papel importante que gerou a predileção entre vendedores e compradores. Para avaliar 
as mercadorias, os homens se utilizavam do peso para avalia-las quantitativamente. 

 No contexto histórico da época, o escambo não se tratava apenas de uma troca de 
produtos ou mercadorias, mas de um autêntico sistema econômico, o que fez o metal ser a 
mercadoria de justo preço e não simplesmente de troca segundo a vontade dos contratantes. 
A partir disso, o metal passou a ser também utilizado para pagar salários, multas ou como 
valor de troca. Estamos diante de uma história muito antiga, a qual Pavoni (2016, p. 27) 
explicita: 

“Os juros e os impostos existem desde a época dos primeiros registros de civilizações 
existentes na Terra. Um dos primeiros indícios apareceu na Babilônia no ano de 2000 
a.C.. Nas citações mais antigas, os juros eram pagos pelo uso de sementes ou de outras 
conveniências emprestadas. Muitas das práticas existentes originaram-se dos antigos 
costumes de empréstimo e devolução de sementes e de outros produtos agrícolas. A História 
também revela que a ideia se tinha tornado tão bem estabelecida que já existia uma firma 
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de banqueiros internacionais em 575 a.C., com os escritórios centrais na Babilônia. Sua 
renda era proveniente das altas taxas de juros cobradas pelo uso de seu dinheiro para o 
financiamento do comércio internacional. O juro não é apenas uma das nossas mais antigas 
aplicações da Matemática Financeira e Economia, mas também seus usos sofreram poucas 
mudanças através dos tempos”.

 No avançar das exigências atuais, algumas das práticas antigas tiveram de ser 
modificadas; outras, persistem até hoje, as quais foram logicamente criadas em um contexto 
histórico. Os juros pagos, por exemplo, pelo financiamento das viagens comerciais, não 
poderiam ser quitados antes de um ano, já que as viagens não tinham a rapidez e conforto 
das viagens atuais. Assim, a cada situação e em cada época, forma se criando novas formas de 
lidar com o dinheiro. Dessa maneira, o homem aprendeu a medir, fazer estimativas, a avaliar 
e, portanto, criar técnicas da matemática abstrata que conduziria à Matemática Financeira, 
conhecida atualmente.

 No período de crescimento do comercio, as moedas eram trocadas entre os diferentes 
países, porém, os pagamentos tinham que ser com o dinheiro especifico de cada país. Pela 
importância da época, os cambistas ficaram conhecendo as moedas de quase todos os 
países, levando-os a acumular em grandes quantidades. Por este motivo, se dedicaram a 
comercializar dinheiro.

 Esta função desempenhada, levou os cambistas a acumularem, em um espaço curto 
de tempo, muito dinheiro. Sua nova atividade agora era guardar e emprestar dinheiro, pois, 
pela ausência de organização, as pessoas não eram aconselhadas a guardarem o dinheiro em 
suas casas. Dessa forma, entregavam as moedas aos cambistas ricos, os quais guardavam e só 
devolviam ao dono quando o mesmo o pedisse. Pavoni (2016, p. 28) relata que,

Era natural que a seguinte ideia ocorresse: “Porque estas grandes somas de dinheiro haverão 
de permanecer em meu poder sem qualquer lucro para mim? E pouco provável que todos 
os proprietários, ao mesmo tempo e num mesmo dia, exijam a devolução imediata de 
todo seu dinheiro. Emprestarei parte deste dinheiro a quem pedir, sob a condição de que 
seja devolvido num prazo determinado. E como meu devedor empregará o dinheiro como 
quiser durante este é natural que eu obtenha alguma vantagem. Por isso, além do dinheiro 
emprestado, deverá entregar-me, no vencimento do prazo estipulado, uma soma adicional.

 O conceito de juros está intrinsicamente ligado a origem dos bancos. Essas entidades 
mostraram desempenhar um papel fundamental nas transações de dinheiro entre aqueles 
que possuíam mais dinheiro com aqueles que o necessitava. Neste sentido, os juros eram 
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cobrados como uma forma de retribuir o empréstimo do dinheiro, garantindo o “aluguel”. O 
encarregado de exercer o câmbio monetário sentava-se em um banco de madeira no mercado, 
surgindo assim os termos “banqueiros” e “banco”. S. P. JÚNIOR (2016, p. 16), explica que:

Os pioneiros na criação dos bancos na História foram os sacerdotes. Havia o costume nos 
cidadãos egípcios, babilônios, gregos e romanos de confiarem seu ouro à Igreja. Com a 
criação do “Banco do Espírito Santo”, a Igreja Católica estimulava a arrecadação dos féis 
para satisfazer as “necessidades” do Papa e emprestava dinheiro a juros altos. Lançou um 
anátema e condenou às masmorras da inquisição os cidadãos que emprestassem dinheiro; 
porém, não conseguiu conter a avidez por ganhos e lucros nas pessoas, muito menos o 
próprio desenvolvimento do comércio que exigia a criação de uma ampla rede bancária. 

 Os pioneiros nas atividades bancárias foram as cidades da Itália. Em Veneza, 1157, 
fora fundado o primeiro banco privado, sendo que nos séculos XIII, XIV e XV uma rede 
bancária é criada, e a igreja já não possuía o monopólio dos bancos. Percebe-se, então, que o 
desenvolvimento da Matemática Financeira e Comercial se deve, em boa parte, aos bancos, 
que até hoje desempenham a função de aproximar os agentes superavitários (aqueles que 
possui dinheiro em excesso e desejam colocar no mercado, a fim de emprestar) e os agentes 
deficitários (as pessoas que quer, por alguma necessidade, tomar emprestado dinheiro).

 Para exercer esta função, os bancos lucram com a diferença de juros, que recebe o 
nome de spread bancário. Observamos, então, que a mudança primordial da Matemática 
Financeira antiga para a Matemática Financeira atual, presente nas Instituições Financeiras, é 
a organização controladas por leis, que protegem as pessoas que se utilizam, ou usarão, dos 
serviços bancários. A forma de tratar os juros são as mesmas, contudo foi se aperfeiçoando 
para garantir a diminuição dos riscos bancários. Por fim, cada País fica responsável de organizar 
o seu Sistema Financeiro Nacional.

 O Sistema Financeiro Nacional (SFN), no Brasil, se divide em dois subsistemas essenciais. 
O subsistema normativo, responsável por expedir normas e direcionamentos. É formado 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (BACEN), Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e pelas Instituições Financeiras especiais (Banco do Brasil, Banco 
Nacional de Desenvolvimento e Caixa Econômica Federal). Já o subsistema executivo tem a 
função de atuar na intermediação financeira, seguindo as normas e regras do subsistema 
normativo. Compõe essa categoria as instituições financeiras bancárias e não-bancarias, 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, dentre outras.
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Considerações Finais

 O objetivo desta pesquisa, em linhas gerais, foi investigar como os jovens e adultos 
lidam com a Matemática Financeira em seu dia a dia, quais os procedimentos utilizados 
para alcançar resultados em suas transações. Percebeu-se que os alunos tinham um certo 
conhecimento a respeito do tema, o que o conscientizou que o conteúdo visto na escola, 
serve para tornar-nos cidadãos autônomos e capazes de tomar decisões. 

 As fases dos objetivos específicos, foram, propositalmente, organizados para alcançar 
resultados suficientes a partir do questionário proposto. Dos resultados desta etapa, segue a 
seguinte síntese:

Constatou-se que 60,71% dos alunos tem idade menor que 21 anos, a maior parte 
é solteiro e estão desempregados. Percebeu-se, também, que mais de 90% dos que estão 
trabalhando recebem uma quantia igual ou inferior a um salário mínimo. Os desempregados 
informaram que sobrevivem de “ajuda do marido”, “trabalham de moto táxi”, “recebem 
bolsa família”, dentre outras atividades informais. Em relação às despesas, os entrevistados 
afirmaram gastar com luz, internet e prestações de compra de objetos. Do total, 71,42% 
responderam não fazer nenhum tipo de investimento.

A partir do primeiro objetivo especifico (perfil do aluno), foi possível nortear a discussão 
sobre Educação Financeira e a sua importância para a vida social do ser humano. Cumprido estes 
dois objetivos, foi preparado o minicurso, que levou em conta a experiência do aluno, onde 
se trabalhou situações reais do seu cotidiano. Notou-se que os participantes se entrosaram 
com o tema, onde venceram a timidez e partilharam suas experiências pessoais vividas no 
seu dia a dia. O objetivo desta fase foi despertar o senso crítico dos alunos, levando-os a 
uma reflexão participativa e discursiva, assim como levar o conhecimento sobre Educação 
Financeira. Já na parte de Matemática Financeira, os alunos se mostraram interessados e com 
um pouco de conhecimento sobre o tema, onde puderam melhor entender a parte teórica.

 Esta pesquisa (monografia do curso de Pós-Graduação em Metodologia do Ensino da 
Matemática), tem por finalidade servir de auxílio para um aprendizado significativo, assim 
como subsidiar professores e futuros professores de matemática que tiverem dificuldades 
com os conteúdos de Matemática Financeira, em especial na Educação de Jovens e Adultos. 

 Entendemos que os objetivos, geral e específicos, foram alcançados. Os resultados 
revelaram que é possível a sala de aula de matemática pode ser um lugar de formação cidadã, 
e que os alunos buscam fortalecer seu aprendizado e desejam buscar novos conhecimentos, 
além daqueles que já possuem. Apesar da evasão escolar na modalidade de ensino pela qual 
a pesquisa aconteceu (EJA), os poucos que participaram, saíram com um novo pensamento 
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e com novas experiências capaz de ajuda-los nas situações cotidianas, o que nos faz trazer o 
sentimento de papel cumprido.

 Por fim, acredito que a matemática pode ser vista de forma diferente pelos alunos, 
saindo do pensamento de uma disciplina difícil e complicada a uma disciplina agradável e 
acima de tudo útil para a vida profissional, social e cultural. O Trabalho de Conclusão de Curso 
mostrou que é possível trabalhar de maneira diferenciada e atrativa a Matemática Financeira 
em sala de aula, sem a necessidade de listas de exercícios enfadonhos e repetitivos, com 
aplicações de fórmulas, pois o que os alunos da Educação de Jovens e Adultos buscam é a 
praticidade e as aplicações concretas daquilo que ver em sala de aula com a sua realidade.
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Apêndice A – Atividade do primeiro dia



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 122



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 123

Apêndice B – Atividade do segundo dia
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RESUMO

Este trabalho apresenta análises das comunicações científicas publicadas nos anais do Encontro Nacional de Educação Matemática 
(ENEM) nas edições de 1995 a 2016. A 5ª edição do ENEM em 1995 foi imediatamente anterior a inclusão de conteúdos de 
Estatística no currículo da Educação Básica, e ao longo do período das outras edições o ENEM começou a ter um grupo de trabalho 
específico para Educação Estatística. O método incluiu a identificação dos trabalhos, leitura e classificação de acordo com a subárea 
de investigação e o enfoque da pesquisa. Os resultados das análises indicam que ao longo do período os trabalhos apresentam 
relevantes discussões e reflexões para o desenvolvimento e consolidação da Educação Estatística como área de investigação.
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ABSTRACT

This article presents analyzes of the scientific communications published in the National Meeting of Mathematical Education 
(ENEM) proceedings of editions from 1995 to 2016. The 5th edition of the ENEM in 1995 was immediately prior to inclusion of 
contents of Statistics in the curriculum of Basic Education, and over the period of the other editions the ENEM began to have a 
specific working group for Statistical Education. The method included the identification of the works, reading and classification 
according to the research subarea and the research focus. The results indicate that throughout the period the papers present 
relevant discussions and reflections for the development and consolidation of Statistical Education as research field.
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Introdução

O mundo globalizado em que vivemos está permeado por quantitativos cada vez mais 
crescentes de informações estatísticas advindas de diversos meios (e.g. mídia, universidades, 
governos e empresas), os quais são disponibilizados numa velocidade cada vez maior. Para 
os cidadãos torna-se difícil abordar esse volume de dados, apropriando-se apenas do que 
é relevante e, muitas vezes, do que realmente tem correspondência mais aproximada com 
os fenômenos descritos, pois frequentemente os dados estatísticos são apresentados com 
imprecisões deliberadas ou não. 

Neste sentido, a educação escolar e os professores que ensinam Estatística têm um 
papel fundamental para a formação de cidadãos letrados estatisticamente. Magalhães 
(2015) defende que é estratégico o ensino de Estatística durante a formação inicial para que 
os professores possam contribuir na construção de contextos de ensino e de aprendizagem 
que favoreçam o letramento estatístico.

Com o intuito de contribuir para a discussão sobre a importância da Educação Estatística 
no Brasil, este artigo analisa as Comunicações Científicas acerca desta área, publicadas nos 
anais do evento denominado de Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) que 
vincula-se a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). A escolha pelas análises 
dos trabalhos desse evento deveu-se ao fato de ser um congresso científico que possui uma 
regularidade ao longo de aproximadamente 30 anos, e uma representatividade no Brasil, pois 
os numerosos participantes são profissionais e estudantes vinculados à docência em diversos 
níveis de ensino, à pesquisa e à formação inicial e continuada em Educação Matemática. 

O ENEM teve sua primeira edição em 1987 com 77 sessões coordenadas, atualmente 
denominadas de Comunicações Científicas. No evento realizado em 2016, a 12ª edição, foram 
publicados nos anais 971 Comunicações Científicas. Esse aumento ao longo dessas décadas 
no quantitativo de trabalhos do ENEM demonstra de certa maneira a ampliação das reflexões 
sobre o ensino e a aprendizagem dos conteúdos do currículo de Matemática, dentre os quais 
estão inseridos os conteúdos de Estatística. 

Neste artigo, nosso enfoque é nos trabalhos do ENEM sobre a Educação Estatística, os 
quais têm como objeto de estudo o ensino e a aprendizagem da Estatística, da Probabilidade 
e da Combinatória (LOPES; COUTINHO; ALMOULOUD, 2010). Nos últimos 20 anos a pesquisa 
nessa área cresceu, e neste sentido a criação do Grupo de Trabalho 12 (GT12) Ensino de 
Probabilidade e Estatística da SBEM teve um papel muito importante no fomento de trabalhos 
no âmbito da Educação Estatística.    

Cazorla, Kataoka e Silva (2010) afirmam que as publicações em Educação Estatística do 

http://lattes.cnpq.br/4594644657798556
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GT12 enquadram-se em quatro categorias: pesquisas relacionadas ao processos de ensino e 
de aprendizagem da Estatística, da Probabilidade e da Combinatória; análises de documentos; 
análise de instrumentos; e discussão de aspectos históricos.  

No nosso estudo foram incluídos os trabalhos publicados nas edições do ENEM entre 
1995 e 2016. A 5ª edição do ENEM em 1995 antecedeu a implementação dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997; 1998). Neste sentido, é interesse nosso analisar os 
trabalhos do ENEM para compreender aspectos que caracterizaram as pesquisas na área de 
Educação Estatística e que foram publicadas ao longo desses anos.

 No âmbito das análises dos trabalhos do ENEM nós buscamos perceber possíveis 
aproximações com a categorização de Cazorla, Kataoka e Silva (2010) e assim classificar os 
trabalhos de maneira semelhante. Para isso, atentamos para a leitura do título, das palavras-
chave e do resumo de 136 trabalhos selecionados (Comunicações Científicas) que foram 
publicados nos anais desse evento.

O presente trabalho faz parte do nosso interesse de investigação sobre a Educação 
Estatística como integrantes do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Estatística – 
GPEME do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica (EDUMATEC) 
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Educação Estatística: definições e modelos

No Brasil, a sugestão para incluir tópicos de Estatística no currículo desde os primeiros 
anos da Educação Básica surge a partir do final da década de 1990 (BRASIL, 1997; 1998). 
Essa inclusão dos conteúdos de Estatística no currículo de Matemática causou a demanda 
por pesquisas que investigassem aspectos dos processos de ensino e de aprendizagem da 
Estatística, na busca por contribuir para sistematizações teóricas e metodológicas. Assim, 
diversos estudos têm sido desenvolvidos sobre os diferentes níveis de ensino, bem como na 
formação inicial e continuada dos professores que ensinam Estatística (BORBA et al., 2011).

A inserção dos conteúdos da Educação Estatística no currículo do ensino básico foi um 
passo importante para o desenvolvimento da Estatística, da Probabilidade e da Combinatória 
nas aulas de Matemática. No caso do ensino de conteúdos de Estatística, os PCN (BRASIL, 
1998, p. 52) propõe que “a finalidade é fazer com que o aluno venha a construir procedimentos 
para coletar, organizar e comunicar dados, utilizando tabelas, gráficos e representações 
que aparecem frequentemente em seu dia-a-dia”. E no que diz respeito à Probabilidade, “a 
principal finalidade é a de que os alunos compreendam que muitos dos acontecimentos do 
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cotidiano são de natureza aleatória e que se podem identificar possíveis resultados desses 
acontecimentos e até estimar o grau da possibilidade acerca do resultado de um deles” 
(BRASIL, 1998, p. 52).

Cazorla, Kataoka e Silva (2010) consideram a Educação Estatística como uma área 
cujo objetivo é estudar e compreender como pessoas ensinam e aprendem Estatística. 
As autoras ressaltam que nesses processos precisam-se considerar aspectos cognitivos e 
afetivos de ensinar e aprender, bem como a epistemologia dos conceitos estatísticos, além 
do desenvolvimento de métodos e materiais de ensino visando o Letramento Estatístico. 

O termo Letramento Estatístico associa-se aos significados do conceito utilizado para 
referir-se ao ensino, a aprendizagem e aos usos de uma língua. No Brasil é relativamente bem 
conhecida entre os educadores a diferenciação entre alfabetização e letramento. Assim, por 
exemplo, Soares (2005) afirma que dicionaristas definem o termo alfabetização como sendo 
a ação de ensinar a ler. Um indivíduo alfabetizado é aquele que conhece o alfabeto. A autora 
afirma que em meados da década de 1986, surge no Brasil o vocábulo letramento, que desde 
então vem sendo usado de uma maneira diferenciada. Dessa maneira, Soares (1998) explica 
que um indivíduo alfabetizado é aquele sabe ler e escrever; enquanto um indivíduo letrado, 
ele vive em estado de letramento, pois usa socialmente a leitura e a escrita de acordo com 
as demandas sociais. Seguindo essa tendência na área da linguística, no Brasil utiliza-se o 
termo  Letramento Estatístico, em outros países, a exemplo de Portugal e Espanha, usa-se a 
expressão  literacia estatística.

No campo da Educação Estatística o termo Letramento Estatístico tem sido abordado sob 
diferentes perspectivas. Haack (1979) aplica essa expressão na descrição dos conhecimentos 
que as pessoas precisam para entender e tomar decisões com base em dados estatísticos. 
Assim, para interpretar as estatísticas, as pessoas precisam considerar e examinar alguns 
elementos, tais como: a fonte; os tipos de dados; os aspectos relacionados à definição e a 
medição; a amostra da pesquisa. Como a maioria dos autores que começaram a desenvolver 
o conceito de Letramento Estatístico, Haack enfatiza elementos que estão basicamente 
relacionados com a dimensão técnica do conhecimento estatístico, a qual estaria vinculada 
aos seus usos acadêmicos. 

Na busca de se definir determinados termos na área da Educação Estatística, alguns 
autores tem se esforçado para proporcionar uma melhor compreensão, assim como expressar 
suas concepções acerca de certos fenômenos que fazem parte da vida das pessoas e que estão 
sendo objetos de estudos por diversos pesquisadores. Nesse contexto, Gal (2002) argumenta 
que o Letramento Estatístico se constitui em:
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A capacidade de uma pessoa interpretar e avaliar criticamente informações estatísticas, 
levando em consideração os argumentos relacionados aos dados ou aos fenômenos 
apresentados em qualquer contexto quando relevante; suas capacidades para discutir ou 
comunicar suas reações a essas informações estatísticas, tais como suas compreensões do 
significado das informações, as suas opiniões sobre as implicações desta informação ou 
considerações sobre a aceitabilidade de determinadas conclusões (p. 2, tradução nossa).

É fato que a Estatística está permeando a vida das pessoas cada vez mais, dos mais jovens 
aos mais idosos. Assim, as informações advindas dos diversos meios de comunicação social: 
revistas, jornais, televisão, internet, podem influenciar de maneira considerável a vida dessas 
pessoas, tendo em vista que muitas delas se referem a vários aspectos da vida, tais como: 
economia, intenção de voto em eleições, previsão de tempo, educação. Daí a importância de 
que as pessoas tenham discernimento para filtrar dentre todas as informações estatísticas 
aquelas que realmente sejam verídicas e representem suas realidades de forma que venham 
lhes servir de maneira positiva, porém essa compreensão das informações estatísticas só 
será possível se as pessoas forem letradas estatisticamente. 

A partir da conceituação de Letramento Estatístico de Gal (2002) entendemos que 
ser letrado estatisticamente significa ter competência para discutir ou comunicar a nossa 
compreensão a respeito de tais informações, de emitir opiniões sobre as implicações dessas 
informações e fazer consideração das conclusões fornecidas.

Gal (2002) propõe um modelo de Letramento Estatístico baseado em dois conjuntos: 
conhecimento e disposição. Segundo o autor os elementos que compõem o primeiro 
são: habilidades de letramento, conhecimento estatístico, conhecimento matemático, 
conhecimento do contexto e questionamentos críticos, designados de elementos de 
conhecimento; já os elementos que compõem o segundo são: crenças e atitudes e postura 
crítica, designados de elementos de disposição. A partir desse modelo percebemos que no 
âmbito da Educação Estatística, o processo de ensino e aprendizagem da Estatística vai muito 
mais além do que a abordagem dos conteúdos em si mesmos. Para que o indivíduo possa ser 
considerado letrado estatisticamente ele necessita de um repertório de saberes, bem como 
uma postura crítica frente às informações que a todo o momento lhe cercam.

Cazorla e Castro (2008) argumentam que determinados aspectos da cidadania depende 
entre outros fatores, do nível de letramento das pessoas, de maneira tal que por meio dessa 
competência, as pessoas consigam desarmar as armadilhas das informações veiculadas pela 
mídia. Julgamos que a escola tem um papel essencial nesse processo, pois muitas vezes 
não é possível fazer uma leitura crítica de determinadas informações estatísticas sem os 
conhecimentos básicos da Estatística que devem ser aprendidos na escola.



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 131

Estudos como os de Rumsey (2002) discutem o Letramento Estatístico como um dos 
objetivos de aprendizagem para serem alcançados pelos estudantes. Nesse sentido, a autora 
aponta como objetivos do Letramento Estatístico: i) a capacidade de atuar como um membro 
educado da sociedade em uma era da informação e ii) ter uma boa base de compreensão 
dos termos, ideias e técnicas estatísticas. Segundo a autora, os objetivos mencionados 
podem estar relacionados à competência estatística, referindo-se ao conhecimento básico 
que estrutura o pensamento e o raciocínio estatísticos, bem como a cidadania estatística, 
referindo- se ao desenvolvimento de habilidades para atuar como cidadão educado na era da 
informação.

Ao definir a competência estatística básica, Rumsey (2002, p. 2) explica que essa 
competência envolve os seguintes componentes:

• A consciência sobre os dados;

• A compreensão de determinados conceitos básicos de estatística e de sua terminologia;

• O conhecimento básico sobre a coleta de dados e sobre a geração de estatísticas 
descritivas;

• O de habilidade de interpretação básica para descrever o que o resultado significa para 
o contexto do problema;

• O da habilidade de comunicação básica para explicar os resultados a outras pessoas.

 Para a autora, a competência estatística promove e desenvolve habilidades em 
conhecimentos de dados, produção, compreensão, interpretação e comunicação. Essas 
habilidades são combinadas com a postura crítica e atitudes e crenças que na perspectiva de 
Gal (2002) são aspectos relevantes para o Letramento Estatístico.

Na perspectiva de Ben-Zvi e Garfield (2004) o Letramento Estatístico inclui habilidades 
básicas e importantes que podem ser usadas na compreensão da informação estatística ou 
em resultados de pesquisas. Estas habilidades incluem ser hábil para organizar os dados, 
construir e interpretar tabelas, além de trabalhar com diferentes representações de dados. 
E ainda, o Letramento Estatístico envolve também uma compreensão dos conceitos, do 
vocabulário, símbolos e, uma compreensão da probabilidade como uma medida de incerteza. 

Os estudos e pesquisas a respeito do Letramento Estatístico tornam-se cada vez 
mais importantes, sobretudo aqueles que busquem não apenas por sua definição, mas que 
apresentem contribuições para o desenvolvimento dessa competência por parte das pessoas 
em geral e, especificamente para professores que atuam na Educação Básica, tendo em vista, 
que estes têm a função de formar os futuros cidadãos. Neste sentido, existe uma necessidade 
real de que o Letramento Estatístico torne-se um dos objetivos do ensino em todos os níveis, 
porém Ben-Zvi e Garfield (2004) ressaltam que como resultados educacionais o Letramento 
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Estatístico não estava sendo adequadamente abordado na literatura de pesquisa e, portanto 
não era utilizado como a base para programas curriculares.

É necessário que a escola para alcançar níveis de Letramento Estatístico adequados 
proporcione situações reais, as quais os estudantes estão imersos e, que muitas vezes nem 
se dão conta, deixam escapar de sua análise e/ou julgamentos determinadas informações, 
simplesmente por não as compreenderem e, além disso, não dispõem de conhecimentos 
básicos necessários para sua efetiva atuação em sociedade letrada estatisticamente. Nesse 
sentido, Cazorla e Castro (2008, p. 50) afirmam que “o professor de Matemática não pode se 
limitar a ser o mero repassador de fórmulas e algoritmos, mas deve dar sentido e vida a essa 
matemática escolar que parece tão distante, mas que se faz cada vez mais necessária”.

Ainda com relação ao Letramento Estatístico, Watson (1997) o define como sendo 
a capacidade de compreensão do texto e do significado das implicações das informações 
estatísticas inseridas em seu contexto formal e identifica três estágios para o seu 
desenvolvimento, a saber:

• O do entendimento básico da terminologia estatística;

• O do entendimento da linguagem estatística e dos conceitos inseridos num contexto de 
discussão social;

• O do desenvolvimento de atitudes de questionamentos nas quais se aplicam conceitos 
mais sofisticados para contradizer alegações que são feitas sem fundamentação estatística 
apropriada.

Neste artigo, analisamos as denominadas Comunicações Científicas publicadas nos 
anais do ENEM também com o objetivo de identificar se ao longo dessas edições do evento 
existiram mudanças na concepção de Letramento Estatístico nas pesquisas em Educação 
Estatística.  

  

Método
 

Com o intuito de explorar os anais dos ENEM em busca de trabalhos que versassem 
sobre a Educação Estatística, realizamos um levantamento, seguido de uma revisão que, de 
acordo com Fiorentini e Lorenzato (2009, p. 71), “é a modalidade de estudo que se propõe 
a realizar análises históricas e/ou revisão de estudos ou processos tendo como material de 
análise documentos escritos e/ou produções culturais garimpados a partir de arquivos e 
acervos”.

Um dos primeiros procedimentos metodológicos de busca foi identificar nos anais do 
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evento, na modalidade Comunicação Científica, os trabalhos que abordassem a Educação 
Estatística. No âmbito da organização do ENEM o termo “Comunicação Científica” está 
associado às pesquisas que são apresentadas em sessões orais. Optamos por essa modalidade 
por ela apresentar trabalhos escritos mais extensos sobre resultados parciais ou finais de 
pesquisas científicas, que poderiam ser de natureza empírica ou teórica. A escolha por este 
tipo de trabalho não foi associada a uma possível concepção de que os trabalhos apresentados 
em outras modalidades, tais como pôster ou relato de experiência, seriam “menos científicas”. 

O processo consistiu na identificação de palavras-chave presentes nos títulos, palavras-
chave e resumo dos trabalhos. Assim, considerou-se os trabalhos que envolvia especificamente 
os termos: Estatística, Probabilidade, Combinatória ou Combinação, Estocástica e Letramento 
Estatístico como subáreas que integrariam a Educação Estatística (CAZORLA; KATAOKA; SILVA, 
2010). 

O levantamento foi realizado nos anais do evento no período compreendido entre 
1995 e 2016 os quais estão disponíveis na webpage da Sociedade Brasileira de Educação 
Matemática (SBEM) ou em páginas específicas de cada edição do evento. O processo de busca 
nos anais digitalizados foi feita de forma manual, isto é, verificamos em todas as páginas 
dos cadernos na modalidade Comunicação Científica a ocorrência dos termos de busca.  Nos 
eventos em que a webpage ainda encontra-se disponível, o processo de busca se deu de 
forma mais rápida, pois foi possível utilizar a ferramenta de busca Ctrl+F e localizar os artigos 
de interesse. Nessas fases, utilizamos as mesmas palavras de busca citadas anteriormente.

A segunda etapa do levantamento consistiu na identificação das Comunicações 
Científicas que abordassem o Letramento Estatístico. Selecionados estes artigos, realizamos a 
leitura completa do mesmo, com o objetivo de conhecer a forma de abordagem, os objetivos, 
assim como os resultados apresentados desses estudos.

Nas seções seguintes, apresentamos os resultados das buscas. Primeiro serão discutidos 
os dados referentes a primeira etapa da classificação com os quantitativos das Comunicações 
que abordam a Educação Estatística. Posteriormente, são apresentados os dados relativos à 
segunda etapa, cuja discussão tem um caráter mais qualitativo dos trabalhos que abordam o 
Letramento Estatístico.

Analisando as Comunicações Científicas 

Após a busca nos títulos, resumos e palavras-chave, foi realizada a leitura dos trabalhados 
selecionados, buscando identificar as características que esses trabalhos apresentam: objeto 
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de estudo, objetivos, métodos e resultados apresentados, pois só apropriando-se dessas 
informações seria possível fazer a classificação objetivada. O Gráfico 1 mostra o quantitativo 
de Comunicações Científicas publicadas nos anais do ENEM no período de 1995 a 2016, 
totalizando 7 encontros. 

Gráfico 1 – Quantitativo das Comunicações Científicas do ENEM de 1995 a 2016 – Educação Estatística

Fonte: Produção dos autores

Ao todo foram publicadas 2973 Comunicações Científicas nos anais deste período. 
Deste total, 136 (4,57%) tratavam da Educação Estatística. Além das comunicações, os anais 
também contemplam os relatos de experiência e pôsteres, bem como palestras, conferências, 
mini-cursos, entre outras modalidades menos frequentes. Essas outras modalidades não 
foram incluídas na nossa pesquisa, conforme foi descrito na seção anterior.

No V ENEM (1995) foram publicadas 67 Comunicações Científicas, das quais foi 
selecionada apenas 01 (1,49%) da área de Educação Estatística a qual aborda a Probabilidade. 
No que se refere ao enfoque dado a essa publicação, a classificamos como Processos de 
Ensino e Aprendizagem. 

No VI ENEM (1998) ano em que já contávamos com os PCN para os anos iniciais e 
finais do Ensino Fundamental, foram 286 Comunicações Científicas publicadas, das quais 
selecionamos 07 (2,44%) por pertencerem à área da Educação Estatística, sendo 05 sobre 
Estatística, 01 de Probabilidade e Estatística e 01 sobre Combinatória. Não foi identificado 
nenhum trabalho que abordasse apenas o tema Probabilidade, bem como nenhum dos 
trabalhos referentes à Educação Estatística neste evento, aborda o Letramento Estatístico.
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Com relação ao enfoque dessas pesquisas selecionadas, 05 foram classificadas 
em processos de ensino e aprendizagem, 01 em aspectos históricos e 01 em análise de 
documentos. Nenhuma das pesquisas apresentou enfoque em análise de instrumentos.

O VII ENEM (2001) contou com 95 Comunicações Científicas, sendo selecionadas 05 
(5,26%) por se tratar da área da Educação Estatística, a saber: 03 sobre a Estatística; 01 
sobre Probabilidade e Estatística; e 01 a respeito da Análise Combinatória. Nesta edição 
não foi identificada nenhuma Comunicação Científica que abordasse o tema Probabilidade, 
bem como nenhum desses trabalhos abordou a questão do Letramento Estatístico. Nesta 
edição todos os 05 trabalhos têm o enfoque de pesquisa voltado para o processo de ensino e 
aprendizagem da Educação Estatística.

Em 2004 foi realizado o VIII ENEM. Nesta edição do evento foram publicadas 
166 Comunicações Científicas e desses trabalhos selecionamos 04 (2,40%) da área da 
Educação Estatística, sendo 02 sobre Estatística, 01 a respeito da Probabilidade e 01 sobre 
Análise Combinatória. Nesta edição do evento, não identificamos nenhum trabalho sobre 
Probabilidade e Estatística, além de nenhum deles abordar o Letramento Estatístico. No que 
se refere ao enfoque dado às pesquisas publicadas, identificamos 02 delas com o foco na linha 
de processos de ensino e aprendizagem e apenas 01 voltada para a análise de instrumentos. 

A nona edição do ENEM (2007) teve 263 Comunicações Científicas publicadas nos anais, 
sendo 11 sobre Estatística, 01 sobre Probabilidade e 03 a respeito da Análise Combinatória, 
totalizando 15 (5,70%) artigos selecionados. Nesta modalidade não identificamos nenhum 
trabalho sobre Probabilidade e Estatística. Dos artigos que tratam da Estatística, 01 deles 
aborda o Letramento Estatístico. No tocante ao enfoque dado às pesquisas, nesta edição 
identificamos 13 artigos com o foco em processos de ensino e aprendizagem, 01 abordando 
aspectos históricos e 01 tratava da análise de documentos.

Em 2010 foi realizado o X ENEM, contando com o número de 541 Comunicações 
Científicas publicadas nos anais. Desse número, selecionamos um total de 25 (4,62%) artigos 
referentes à área da Educação Estatística, sendo 17 sobre Estatística, 03 sobre Probabilidade 
e 05 acerca da Análise Combinatória. Nesta edição identificamos 01 trabalho com abordagem 
para o Letramento Estatístico. 

Na classificação quanto ao enfoque das pesquisas, identificamos 18 artigos com o foco 
em processos de ensino e aprendizagem, 04 deles sobre a análise de documentos, 02 com o 
foco voltado para os aspectos históricos e apenas 01 voltado para a análise de instrumentos.

No XI ENEM (2013) foram publicadas 770 Comunicações Científicas nos anais. Nessa 
modalidade identificamos 45 (5,84%) artigos da área da Educação Estatística, sendo 24 sobre 
Estatística, 06 sobre a Probabilidade, 02 acerca da Probabilidade e Estatística e 13 referente 
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à Análise Combinatória. Nenhum trabalho que abordasse o Letramento Estatístico foi 
identificado nesta edição do evento. 

No que se refere à classificação quanto ao enfoque dado às pesquisas, identificamos 
34 artigos com o foco voltado para a linha de processos de ensino e aprendizagem, 07 deles 
abordando a análise de documentos, 02 tratando da análise de instrumentos e, 02 com o foco 
para os aspectos históricos.

A última edição realizada, o XII ENEM (2016) contou com o expressivo número de 
785 Comunicações Científicas publicadas nos anais do evento, a saber: 16 artigos sobre 
Estatística, 08 sobre Probabilidade e 10 referente à Análise Combinatória, totalizando 34 
artigos selecionados, o que corresponde a 4,33% do total de pesquisas apresentadas na 
modalidade de Comunicação Científica. Nesta edição identificamos 07 trabalhos que abordam 
o Letramento Estatístico.

Quanto ao enfoque dado às pesquisas, identificamos nesta última edição, 21 artigos 
com o foco voltado para o processo de ensino e aprendizagem, 09 deles abordando a análise 
de documentos, 02 tratando da análise de instrumentos e mais 02 sobre os aspectos históricos.

É pertinente ressaltar que o número de trabalhos sobre Educação Estatística no ENEM 
é relativo ao Grupo de Trabalho 12 (Ensino de Probabilidade e Estatística) da SBEM (GT-12), 
que ao todo conta com 15 grupos de trabalho, além do grupo de trabalho da Anped. Dessa 
forma, ao pensarmos nesse número de Comunicações Científicas (2973) distribuídas pelos 
16 Grupos de Trabalhos, concluímos que o quantitativo relativo à Educação Estatística possui 
representatividade dentro do Encontro Nacional de Educação Matemática.

Podemos perceber que ao longo da realização do ENEM os trabalhos sobre Educação 
Estatística apresentam considerável aumento, contando em 1995 com apenas 01 publicação 
sobre Probabilidade para atingir em 2016 o número de 34 artigos que abordam a Educação 
Estatística. Esta variação do número de trabalhos sobre a Educação Estatística pode ser 
visualizada por meio do Gráfico 2:
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Gráfico 2 – Classificação das Comunicações do ENEM (1995 a 2016) – Educação Estatística

Fonte: Produção dos autores

Em todos os trabalhos a leitura do título, das palavras-chave e dos resumos foi suficiente 
para a classificação, pois esses componentes deixavam claro a qual subárea pertencia em uma 
das partes supracitadas. Na análise identificamos trabalhos que poderiam ser classificados 
em mais de uma categoria proposta por Cazorla, Kataoka e Silva (2010) às quais estamos 
chamando de subárea da Educação Estatística, no entanto, optamos por classificá-lo na 
categoria que tivesse maior foco. 

Foram considerados na categoria Processos de ensino e aprendizagem todos os 
trabalhos que abordavam a Estatística enquanto campo de construção de conhecimentos, 
que tem como objetivo o desenvolvimento de métodos para coletar, organizar e analisar 
dados, nos diversos níveis de ensino. Trabalhos que discutiam o ensino ou aprendizagem 
de conceitos como medidas de tendência central, construção e interpretação de gráficos, 
incluindo-se aí a perspectiva do Letramento Estatístico foram classificados como processos 
de ensino e aprendizagem.

Na categoria Análise de documentos foram incluídos os trabalhos que apresentassem 
análises de livros didáticos, incluindo manual do professor, de Orientações Curriculares, 
Diretrizes, entre outros. 

Já na categoria Análise de instrumentos foram incluídos aqueles trabalhos que 
analisaram algum recurso didático para a aprendizagem dos conceitos da Educação Estatística, 
a exemplo do teste de um software ou um jogo didático.

E por fim, aqueles trabalhos incluídos na categoria Aspectos Históricos abordavam 
aspectos históricos da trajetória das pesquisas que vêm sendo realizadas sobre a Educação 
Estatística ao longo do tempo nos mais diversos Programas de Pós-Graduação do Brasil.
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Ao tentar classificar os trabalhos nas categorias de enfoque, percebemos que alguns 
trabalhos se enquadravam em mais de uma categoria de pesquisa, por exemplo, trabalhos 
que analisavam os conhecimentos de professores quanto a conteúdos de probabilidade – 
processos de ensino e aprendizagem – também analisavam o livro didático ou as orientações 
curriculares, a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Nesse caso, consideramos 
que o enfoque principal do trabalho residia na análise do conhecimento de conteúdo do 
professor e classificamos como processos de ensino e aprendizagem e não como análise de 
documentos.

A variação do número de trabalhos com relação ao enfoque dado as pesquisas, pode 
ser visualizada no Gráfico 3 a seguir:

Gráfico 3 – Classificação das Comunicações do ENEM (1995 a 2016) quanto ao enfoque das pesquisas.

Fonte: Produção dos autores

Percebemos por meio da leitura do gráfico que as pesquisas realizadas na área da 
Educação Estatística apresentam uma maior preocupação com os processos de ensino e 
aprendizagem dessa área, pois observamos expressivo aumento ao longo da realização dos 
eventos.  Notamos, também, que o número de pesquisas referentes à análise de documentos, 
apresenta-se de maneira relevante, pois parece existir uma tendência em acompanhar o 
crescimento das pesquisas relativas aos processos de ensino e aprendizagem.

O que dizem os trabalhos sobre Letramento Estatístico: uma revisão

Neste artigo, além do nosso interesse em classificar as pesquisas quanto a sub-
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área da Educação Estatística e o enfoque dado, também nos preocupamos em identificar 
aqueles trabalhos que abordassem o Letramento Estatístico. Conforme já foi mencionado, 
em nosso levantamento dos trabalhos publicados na modalidade de Comunicação Científica, 
identificamos 09 pesquisas acerca dessa temática. Diferentemente do método empregado 
na análise feita para a classificação já apresentada, para os artigos com o foco no Letramento 
Estatístico foi feita a leitura completa dos mesmos.  Essa leitura nos proporcionou uma ampla 
visão do foco dado às pesquisas nessa perspectiva.

Nesse período de 22 anos, foram achados apenas 09 trabalhos que versam sobre o 
Letramento Estatístico, conforme apresentado pelo gráfico 4:

Gráfico 4 – Trabalhos sobre Educação Estatística na perspectiva do Letramento Estatístico

Fonte: Produção do autores
 

. Esse quantitativo indica o quanto a pesquisa sobre o tema Letramento Estatístico ainda é incipiente 
no Brasil e se constitui em um ambiente fértil para a pesquisa nos dias atuais. Torna-se urgente o Letramento 
Estatístico como uma competência pelas pessoas, justificando-se por vivermos em uma sociedade globalizada, 
interconectada pela informação que nos chega por diversos meios e que precisam ser analisadas de forma 
crítica e reflexiva para o exercício pleno da cidadania. Ressaltamos que o desenvolvimento dessa competência 
deve se constituir com um dos principais objetivos do ensino da Estatística em todos os níveis de escolarização.

O estudo realizado por Bifi (2007) buscou investigar se os alunos egressos do curso de administração de 
empresas encontravam-se alfabetizados em conceitos básicos de Estatística quando deparados com situações 
que envolviam a organização e a análise de dados. O autor considera que a ideia de distribuição de frequência 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 140

com suas representações (gráficos e tabelas) e suas medidas-resumo (média e desvio-padrão, moda, mediana 
e quartis) são considerados conceitos base para a análise em questão.

O autor toma como referência teórica o modelo ou concepção de Letramento Estatístico de Gal (2002), 
mencionado no aporte teórico deste artigo, no entanto percebemos que sua abordagem não leva em consideração 
os elementos disposicionais deste modelo, mas sim alguns aspectos dos elementos de conhecimento, a exemplo 
do conhecimento estatístico e do conhecimento matemático. 

Em seus resultados, o autor menciona que a Alfabetização Estatística é um fator 
fundamental para o aprendizado da disciplina, pois ela é o alicerce para o sucesso do 
entendimento das informações que nos bombardeiam a cada momento. Analisar, criticar e 
propor melhorias por meio de conclusões, são aspectos importantes para os profissionais que 
utilizam a ferramenta estatística. Cabe ao docente preparar esse profissional não somente 
transformando-o em profissionais tecnicistas, mas também, cidadãos capazes de codificar e 
decodificar as informações necessárias para atendimento de suas necessidades.

Com o objetivo de apresentar e discutir alterações realizadas em um instrumento de 
avaliação do Letramento Estatístico desenvolvido por pesquisadoras australianas no que se 
refere à adequação das categorias elaboradas a partir da utilização da taxonomia SOLO – 
Structure of Observed Learning Outcomes - para questões de probabilidade, Almeida, Silva e 
Kataoka (2010) desenvolveram um estudo piloto com 58 alunos de 7º e 9º anos, que permitiu 
realizar o ajuste do número de questões do instrumento ao tempo disponível. A categorização 
das respostas em cada nível da taxonomia SOLO foi suficiente para analisar as respostas dos 
alunos brasileiros, não sendo necessária qualquer adaptação na categorização.

Em seus resultados as autoras mencionam que a avaliação do Letramento Estatístico 
poderá auxiliar no levantamento de algumas hipóteses relacionadas sobre o entendimento 
de conceitos estatísticos que um indivíduo pode ter adquirido no contexto escolar e indicar 
caminhos para intervenções pedagógicas referentes à Estatística nas aulas de Matemática.

Um estudo realizado por Silva e Santos (2010) buscou apresentar uma análise comparativa 
entre as orientações e recomendações curriculares explicitadas nos documentos curriculares 
do Brasil (PCN e PCNEM) e de Portugal (PMDE), com relação ao ensino de Estatística para os 
quatro anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. 

Segundo os autores, os documentos apontam pontos de convergências e algumas 
divergências entre as orientações e recomendações curriculares dos dois países, no que se 
refere ao ensino da Estatística. Explicam que no Brasil, as perspectivas para os anos finais do 
Ensino Fundamental, parecem ser de caráter instrumental, uma vez que postula que o aluno 
deve se envolver, no estudo da Estatística, com algo relacionado ao seu cotidiano e não um 
trabalho baseado em definições e fórmulas. 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 141

Por outro lado, em Portugal o objetivo principal é desenvolver o Letramento Estatístico 
dos alunos, ou seja, desenvolver a capacidade de compreender e produzir informação 
estatística, bem como de utilizá-la para resolver problemas e tomar decisões informadas 
e argumentadas (Estatística Inferencial). Os autores ressaltam que a análise realizada não 
permitiu inferir que a convergência ou divergência entre as orientações curriculares sejam 
razões suficientes para postular qualitativamente sobre o ensino realizado nos dois países.

No âmbito da formação continuada de professores de matemática Macedo, Pietropaolo 
e Carvalho (2010) realizaram uma pesquisa com o objetivo de investigar a ampliação da base 
de conhecimentos de um grupo de professores de Matemática da Educação Básica para 
ensinar noções de Estatística e Probabilidade, especificamente a curva normal. 

Segundo os autores, esse processo formativo teve a finalidade de discutir com os 
professores a necessidade de promover o desenvolvimento do Letramento Estatístico dos 
alunos de modo que eles adquiram habilidades para questionar dados divulgados de maneira 
crítica, inserindo-os em uma sociedade em que os números e representações gráficas estão 
cada vez mais frequentes. 

Os resultados parciais da pesquisa auxiliaram a reflexão sobre a prática do professor no 
exercício de sua profissão. De acordo com os autores, essa contribuição só foi possível devido 
à aproximação da universidade com as escolas da Educação Básica, que permitiu investigar 
os caminhos pelos quais o ensino da Estatística e Probabilidade tornou-se agente de inserção 
social. E ressaltam, ainda que, outras intervenções são necessárias para que os temas do 
bloco tratamento da informação sejam aprofundados, tendo em vista que há um terreno 
muito fértil sobre as relações dos conhecimentos estatístico e probabilístico ao longo dos 
anos de escolarização da Educação básica.

Com o objetivo de verificar, por meio da análise de documentos, como ocorre a inserção 
dos conteúdos de Estatística nos anos finais do Ensino Fundamental de uma escola municipal 
do interior da Bahia, Costa e Cazorla (2010) fizeram uma análise dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, do Projeto Político Pedagógico, do Plano Anual de Matemática elaborado pelos 
professores, do livro didático adotado pela escola, além dos diários de classe de turmas do 9º 
ano de 2012 e 2015. 

Os resultados iniciais da pesquisa apontaram que a escola tem contribuído para a 
inserção dos conteúdos da Estatística e Probabilidade, evidenciando que os professores e 
gestores escolares são atores fundamentais no desenvolvimento do Letramento Estatístico 
dos estudantes, ou seja, para que a escola desempenhe seu papel social, que é formar 
cidadãos, faz-se necessário o esforço de todos os envolvidos nesse processo.

Silveira (2016) estudou o conceito de média e variabilidade no Ensino Médio com o 
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objetivo de relatar um estudo centrado no ensino de medidas de tendência central, como 
parte de um trabalho mais amplo de pesquisa. Participaram da pesquisa estudantes do Ensino 
Médio de escolas públicas do estado de São Paulo. 

Os autores se basearam na concepção de Letramento Estatístico de Gal (2002) e os 
estágios de desenvolvimento do Letramento Estatístico de Watson (2006, apud Silveira 2010). 
Os resultados indicaram que os estudantes apresentaram dificuldades para interpretar dados 
no gráfico dotplot, bem como no contexto de medidas de dispersão, uma vez que a maioria 
deles não foram capazes de responder qual gráfico mostra maior variabilidade. Tal constatação 
indica que, os estudantes não possuem o nível de Letramento Estatístico esperado para esta 
fase de estudos.

Araújo (2010) em sua pesquisa de mestrado objetivou apresentar à área de 
conhecimento Letramento Estatístico, tal como é relatada por alguns pesquisadores da 
Educação Matemática, integrantes do GT 12 da SBEM (Ensino de Probabilidade e Estatística). 
Para este fim, o autor definiu como pergunta de pesquisa: quais concepções sobre Letramento 
Estatístico permeiam os estudos, práticas e pesquisas voltados à Educação Estatística?

Os resultados da pesquisa indicaram que os integrantes do GT 12 têm se esforçado no 
sentido de promover encontros e incentivar o desenvolvimento de trabalhos colaborativos na 
escrita de números temáticos de Educação Estatística em periódicos e na proposta de cursos 
e oficinas para profissionais da Educação Básica, fazendo com que tais pesquisas interfiram 
na sala de aula.

Reflexões sobre os resultados

Foram lidos 136 resumos dos trabalhos que foram publicados na modalidade 
Comunicação Científica do ENEM realizado entre 1995 e 2016. A princípio parece ser um 
número pequeno de trabalhos, mas ressaltamos que se trata apenas das Comunicações, pois 
neste evento o tema Educação Estatística, aparece também nos relatos de experiências, mini 
cursos, pôsteres, palestras e mesas-redondas, que se somados ampliará a discussão sobre 
Educação Estatística.

 De acordo com nossas análises, percebemos que alguns trabalhos que discutem a 
Educação Estatística revelam a preocupação para o desenvolvimento do Letramento Estatístico 
dos estudantes, bem como por parte dos professores do Ensino Básico. 

Os trabalhos que discutem sobre os processos de ensino e aprendizagem têm como foco 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 143

o conhecimento específico de conceitos estatísticos, a exemplo das medidas de tendência 
central e elaboração e interpretação de gráficos. Dos 90 trabalhos classificados na categoria 
de processos de ensino e aprendizagem, 09 discutem sobre o Letramento Estatístico.

Constatamos por meio do levantamento realizado nos anais do ENEM de 1995 a 
2016 que a maioria das pesquisas dizem respeito ao processo de ensino e aprendizagem na 
Educação Estatística, isto é, 71,42% dos trabalhos selecionados estão pensando nos aspectos 
desse processo. Esta evidência está em concordância com o objetivo da Educação Estatística 
em estudar e compreender como pessoas ensinam e aprendem Estatística [...] (CAZORLA, 
KATAOKA e SILVA, 2010).

O levantamento indicou que houve um aumento no número de pesquisas em Educação 
Estatística após a implementação dos PCN (1997, 1998) e revelou, também, um maior interesse 
em pesquisar sobre os processos de ensino e aprendizagem e análise de documentos. 

 No geral, esses trabalhos têm discutido a Educação Estatística como uma área do 
conhecimento cujo objeto de estudo é o processo de ensino e aprendizagem da Estatística, 
Probabilidade e Combinatória, ressaltando que a referida aprendizagem requer três 
competências específicas: letramento, pensamento e raciocínios estatísticos, destacando 
como fundamental a habilidade para interpretar e avaliar de forma crítica as informações 
estatísticas. 

É necessário ressaltar que essa preocupação por um Letramento Estatístico por parte 
desses estudos, não está centrada apenas nos estudantes, mas também se referem ao professor 
como um ator desse processo que também necessita de ser letrado estatisticamente, pois 
só dessa maneira é que irá desenvolver uma prática que proporcione o desenvolvimento do 
Letramento Estatístico dos seus alunos, tanto na Educação Básica quanto no nível superior.

Outra perspectiva sobre o Letramento Estatístico discutida é a análise de níveis de 
letramento. Esses níveis foram estabelecidos por Shamos (apud Gal, 2002), a saber: nível 
cultural, nível funcional e nível científico. De acordo com esse autor, um sujeito encontra-se no 
nível cultural quando os seus conhecimentos sobre Estatística apenas são suficientes para usar 
termos básicos que são utilizados pelos meios de comunicação de temas científicos. Já com 
relação ao nível funcional, o sujeito necessita da mobilização de mais conhecimentos sobre 
Estatística, sendo capaz de conversar, ler e escrever de forma coerente; nesse nível o sujeito 
pode até não ser capaz de utilizar termos específicos da Estatística, porém num contexto 
que seja significativo. E por fim, para que o sujeito esteja no nível científico, é necessária 
uma compreensão global dos procedimentos científicos, relacionados à compreensão dos 
processos científicos e investigativos. 

Constatamos também o caráter interdisciplinar da Estatística, sobretudo quando aborda 
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o Letramento Estatístico. A Estatística é uma disciplina que está presente em várias áreas do 
conhecimento, a exemplo das Ciências da Saúde, Humanas e Exatas. Porém, em qualquer 
uma destas áreas não é suficiente que o estudante aprenda técnicas e procedimentos de 
cálculo, de forma semelhante ao que é feito em matemática.

Um estudo realizado por Almeida, Silva e Kataoka (2010) sobre níveis de Letramento 
Estatístico de estudantes, ressalta sua importância porque poderá auxiliar no levantamento de 
algumas hipóteses relacionadas sobre o entendimento de conceitos básicos que um indivíduo 
pode ter adquirido no contexto escolar e indicar caminhos para intervenções pedagógicas 
referentes à Estatística nas aulas de matemática.

Alguns trabalhos que abordam a Probabilidade também discutem acerca do 
letramento probabilístico, ressaltando que esse modelo está relacionado ao modelo de 
Letramento Estatístico proposto por Gal (2002), no que se refere à capacidade dos indivíduos 
compreenderem e avaliarem criticamente resultados estatísticos e probabilísticos que 
permeiam o cotidiano das pessoas.

Podemos por meio dessas pesquisas da área de Educação Estatística perceber o esforço de 
se compreender a complexa relação entre o ensino e a aprendizagem, revelando a preocupação 
por uma formação que contemple os aspectos do Letramento Estatístico como fundamentais 
para a atuação das pessoas como cidadãos conscientes e participativos na constituição da 
sociedade. No entanto, a maioria dos trabalhos que abordam o Letramento Estatístico possui 
uma perspectiva mais restrita sobre o letramento. Nesses trabalhos identificou-se que seria 
suficiente que o estudante tenha um conhecimento básico da Estatística, ou seja, se o indivíduo 
que consegue interpretar determinado gráfico ou compreender uma medida de tendência 
central, então poderia ser considerado letrado estatisticamente. Não se consideram outros 
aspectos que influenciam esse processo.

Considerações finais

Tendo como objetivo a classificação das Comunicações Científicas publicadas nos 
anais do ENEM realizado entre 1995 e 2016, que discutem a Educação Estatística de acordo 
com a categorização feita por Carzola, Kataoka e Silva (2010) julgamos tê-lo atingido, porém 
ressaltamos que o nosso foco de classificação desses trabalhos não tenha se esgotado, pois 
outros olhares podem vir a aprofundar nossas leituras, no sentido de entender as tendências 
em Educação Estatística a partir das características da própria Estatística, a formação dos 
professores que lecionam nessa área, bem como o desenvolvimento de novas pesquisas a 
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partir do que já se têm produzido.

Percebemos que a maioria dos trabalhos aborda o tema Estatística, conforme mostra 
a informação apresentada anteriormente no gráfico, enquanto o tema Probabilidade é o que 
menos foi abordado. No que se refere ao enfoque dos trabalhos percebemos que o maior 
número deles aborda os processos de ensino e aprendizagem da Educação Estatística. Este 
fato revela a preocupação com o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos por parte 
de professores e pesquisadores, pois como se trata de uma área relativamente nova em que 
os professores não tiveram uma formação adequada (KATAOKA et. al. 2011), justifica-se o 
destaque para a produção de trabalhos com esse enfoque.

Nesse sentido, Lopes (2008) ressalta que os conteúdos de Estatística e Probabilidade 
ainda não são uma prioridade na escola, bem como em cursos de formação inicial e continuada 
de professores que ensinam matemática.

Apesar da Estatística se fazer presente em vários contextos, ainda se configura num 
tema que merece que mais estudos e discussões sejam realizados no âmbito da Educação 
Estatística. A partir da análise apresentada neste trabalho, identificamos um percentual de 4,31 
% do quantitativo total de trabalhos na modalidade de Comunicação Científica apresentados 
no principal evento de Educação Matemática do Brasil. Assim, quando comparados a outras 
temáticas da Educação Matemática, percebemos que os trabalhos em Educação Estatística 
ainda estão em uma quantidade pequena, pois em virtude das demandas atuais da sociedade 
é imprescindível que este tema seja abordado de forma significativa e definitiva nas aulas de 
Matemática dos anos iniciais ao nível superior.

Por fim, ressaltamos a importância que teve os Parâmetros Curriculares Nacionais para a 
inserção dos conteúdos da Educação Estatística no Ensino Básico, inclusive resultando em um 
acréscimo considerável do número de pesquisas nesta área, conforme aponta a classificação 
das Comunicações neste artigo; compreendemos que o desenvolvimento de pesquisas darão 
suporte aos professores desse nível de ensino. A respeito da importância desse documento 
para a Educação Básica, Cazorla e Castro (2008) consideram que a inclusão dos conceitos 
básicos de Estatística e Probabilidade no Ensino Fundamental e Médio possibilitaram um 
grande avanço na formação da cidadania.
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RESUMO

Este artigo é um recorte de uma pesquisa de conclusão de curso de graduação cujo objetivo geral foi analisar como práticas de 
leitura e escrita podem auxiliar na aprendizagem de conceitos matemáticos no Ensino Fundamental, em particular na Geometria. 
Para isso, apresentamos uma discussão teórica que demonstra o quanto práticas de leitura e escrita ainda são raras nas aulas 
de matemática, muito marcadas pelo excesso de cálculos e fórmulas, como assegura Fonseca e Cardoso (2009). A importância 
de haver situações onde a comunicação nas aulas de matemática seja incentivada é ressaltada nesse trabalho à luz de autores 
como Smole e Diniz (2001) e Cândido (2001). A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa, organizada em quatro etapas distintas: a 
aplicação de um questionário, seguida de três atividades de intervenção numa turma de 6º Ano de uma escola pública localizada 
no município de Sertânia, Pernambuco.  Os resultados obtidos na análise dos dados sugerem que atividades que incentivam a 
leitura e a escrita nas aulas de matemática podem contribuir de forma positiva com a comunicação e a criatividade em sala de 
aula, promover uma maior autonomia e motivação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, assim como melhorar a relação 
entre professor e aluno.

 

PALAVRAS CHAVE: Leitura em Matemática. Oralidade e Comunicação Matemática. Educação Matemática

ABSTRACT

This paper is a summary of undergraduate course`s final paper which aimed to analyze how reading and writing practices can aid 
the process of learning mathematical concepts in Elementary School, especially, in geometry. For this, we present a theoretical 
discussion that demonstrates how much practices of reading and writing are still rare in mathematics` classes, where we can 
generally find excess of calculations and formulas, as demonstrated by Fonseca and Cardoso (2009). The importance of situations 
where communication in mathematics classes is encouraged is emphasized in this paper based on authors such as Smole and Diniz 
(2001) and Cândido (2001). The research was qualitative, and organized in four distinct stages: the application of Questionnaire 1, 
followed by three intervention activities in a 6th grade class of a public school located in the city of Sertânia, Pernambuco State, 
Brazil. The results obtained in the analysis of the data show that activities that encourage reading and writing in mathematics 
classes can contribute positively to communication and creativity in the classroom, promote greater autonomy and motivation of 
students in the process of teaching-learning, and promote better relationships between teacher and students.

KEYWORDS: Reading in Mathematics classes. Orality and Mathematical Communication. Mathematics Education
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INTRODUÇÃO

O estudo dos conceitos e conteúdos matemáticos, bem como a resolução de problemas 
envolvendo esses conceitos representa, para grande maioria dos estudantes, uma conquista 
difícil de ser alcançada. Sabemos que exercícios descontextualizados e situações de ensino 
que não condizem com a realidade dos alunos podem significar resultados negativos no 
rendimento escolar. Por outro lado, uma metodologia de aprendizagem que priorize a 
contextualização dos problemas matemáticos exige maior habilidade dos alunos com práticas 
de leitura e interpretação de texto. Nesse sentido, é preciso refletir sobre a importância 
do ensino da matemática ser organizado de modo que os alunos passem de um nível de 
simplesmente resolver cálculos, para serem levados a analisar os problemas e pensar sobre 
seus resultados.

O processo de aprendizagem dentro da Matemática envolve ainda aspectos referentes 
a como esse conteúdo é apresentado ao aluno, em que medida a linguagem matemática está 
sendo compreendida, e como está ocorrendo a comunicação entre professor e aluno na sala de 
aula. Diante disso, é possível incorporar ao processo de ensino e aprendizagem de problemas 
matemáticos diferentes estratégias relacionadas à interpretação dos enunciados de cada 
pergunta a fim de estabelecer uma melhor compreensão acerca da tarefa proposta. 

Uma reflexão preliminar sobre a leitura das muitas representações que a 
Matemática oferece  através da sua escrita, como recurso de ensino vinculada à uma 
nova dimensão, nos permite acreditar que muitas das dificuldades apresentadas pelos alunos 
são em consequência da falta de leitura, ampliada pelas limitações de interpretação dos 
problemas contextualizados, referente à linguagem escrita na matemática. Nesse sentido, o 
aluno precisa saber aliar o que está formulado no enunciado do problema e relacioná-lo com 
questões práticas e que possam ser resolvidas a partir dos elementos estudados na atividade 
matemática. 

Isso posto, nossa proposta pretende realizar uma investigação sobre como a introdução 
de textos nas aulas pode criar um ambiente favorável a aprendizagem da matemática através 
de uma melhor compreensão dos conceitos estudados. Nesse sentido, nossas atenções estão 
voltadas para a relação que existe entre leitura e escrita na aprendizagem dos conteúdos. Para 
melhor direcionar nossos estudos, partimos da seguinte questão norteadora: Como práticas 
de leitura e produção de textos em sala de aula podem auxiliar na aprendizagem de conteúdos 
e conceitos em Geometria?

 Baseados nessa questão, nosso objetivo geral foi o de analisar em que medidade 
atividades envolvendo a prática da leitura e produção de textos nas aulas de Matemática 
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pode viabilizar a aprendizagem de conteúdos e conceitos da Geometria.

 A proposta aqui apresentada buscou avaliar qual a relação de proximidade entre 
os alunos e as práticas de leitura, observar que relações podem existir entre a leitura e a 
matemática, identificar aspectos referentes a como os alunos percebem a importância da 
leitura na resolução de problemas matemáticos e introduzir atividades de leitura e produção 
de textos nas aulas de matemática.

COMUNICAÇÃO E LEITURA EM MATEMÁTICA: 
A QUEBRA DO SILÊNCIO

No campo da Educação Matemática muito se discute sobre formas e metodologias 
de ensino que tornem os conteúdos matemáticos mais acessíveis aos alunos, de modo que 
o estudo e a aprendizagem dessa ciência não se transformem em atividades enfadonhas e 
desgastantes para eles. São constantes as associações que os alunos fazem entendendo a 
matemática com algo difícil e pouco atraente, e ainda, que a matemática foi criada apenas para 
pessoas ‘super inteligentes’. Isto está longe de ser verdade. No entanto, o que percebemos 
é a necessidade de demonstrar aos alunos que a matemática é mais simples do que parece. 

Mas antes de decidir o quanto um objeto parece ser simples ou complexo, é preciso entender, ou 
melhor, compreender de fato, o que é este objeto, conhecendo suas peculiaridades. A apropriação dos 
conceitos matemáticos pelo aluno requer que o mesmo compreenda o que de fato eles representam, através 
de expressões que integram língua materna, leitura e a escrita desses conceitos. 

Para Marocc e Nacarato (2013, p. 91) “a sala de aula está impregnada de linguagens e, se considerarmos 
a aula de matemática, muitas vezes, o que prevalece é um reducionismo da língua materna, com a prevalência 
da linguagem matemática”. Esses autores justificam que talvez esse fato seja um possível fator determinante 
do fracasso escolar do aluno, pois boa parte deles não consegue compreender a linguagem abstrata formal 
própria da matemática. 

De acordo com Cândido (2001), o excesso de cálculos mecânicos e atividades de memorização de 
regras e fórmulas as quais, em grande parte, são apresentadas aos alunos como um conhecimento pronto, 
em que apenas lhes é exigido a habilidade de executar uma tarefa são alguns dos motivos que levam 
a uma ausência de comunicação e, sendo assim, a predominância do silêncio é algo bastante 
comum nas aulas de matemática.

Todavia, a comunicação em diversas situações da atividade matemática é imprescindível para que as 
relações entre o aluno e o conhecimento matemático sejam estabelecidas. Para Smole e Diniz (2001, p. 11):  
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[...] ao comunicar idéias e maneiras de agir, o aluno mergulha num processo metacognitivo. 
Isto é, ele precisa refletir sobre o que fez ou pensou, construir esquemas mais elaborados de 
pensamento, organizar mentalmente pensamentos e ações, para aprender de novo e com 
maior qualidade e profundidade. 

Outra situação muito presente nas aulas de Matemática e relatada pelos próprios professores é a 
dificuldade enfrentada pelos alunos na leitura dos enunciados dos problemas. De acordo com Fonseca e 
Cardoso (2009), em geral o que ocorre é que os professores de Matemática dizem que os alunos não sabem 
interpretar o problema e, como solução alternativa, recorrem aos colegas de Língua Portuguesa para que 
reforcem atividades de interpretação de textos com tais alunos. Entretanto, “a sugestão dos professores de 
Matemática aos colegas professores de Língua Portuguesa, embora possa contribuir para a leitura de uma 
maneira geral, não ataca a questão fundamental da dificuldade específica com os problemas e com outros 
textos matemáticos” (FONSECA e CARDOSO, 2009, p.64).

Ainda é preciso ressaltar que a maioria dos textos presentes nos problemas matemáticos tem uma 
forma própria em que o conteúdo pode ser escrito. Em geral são textos que apresentam pouca linguagem 
verbal, que contém poucas palavras e muitos sinais e símbolos matemáticos específicos. Para Carrasco (2001, 
p. 192) Apud Fonseca e Cardoso (2009, p. 65) “a dificuldade de ler e escrever em linguagem matemática, 
onde aparece uma abundância de símbolos, impede muitas pessoas de compreenderem o conteúdo do que 
está escrito, de dizerem o que sabem de matemática e, pior ainda, de fazerem matemática”. 

Outro agravante nesse cenário de dificuldade com a leitura em Matemática é o fato de que não 
há uma rotina de leitura nas aulas de Matemática, isto é, momentos em que são priorizadas a leitura e a 
interpretação de textos não são tão freqüentes quanto os momentos de resolução de exercícios. 
“Práticas de leitura não apenas de textos, mesmo que teóricos, de Matemática como também 
de descrições ou explicações escritas de procedimentos são, muitas vezes, preteridas em 
benefício das explicações orais, dos macetes, das receitas (FONSECA e CARDOSO, 2009, p. 
66). 

Luvison (2013, p. 59) acrescenta que “a linguagem matemática se configura, nas aulas de Matemática, 
de forma reduzida, voltada exclusivamente para a leitura de enunciados”. Não há, na prática e no contexto 
da aula de Matemática, ações permanentes e de visibilidade que trabalhem a especificidade da linguagem 
matemática, considerando suas características e seu estilo próprio. Sendo assim, o que se observa nas salas de 
aula é que não há, pelo menos num primeiro momento, uma compreensão clara da linguagem matemática. 
Ainda de acordo com Luvison (2013, p. 63) “além da falta de interpretação, há também a incompreensão da 
própria linguagem. O aluno não observa sentido no que lê, como se a relação com o texto matemático não 
trouxesse um ‘dizer’, mas ao contrário, um ‘fazer’, distante e sem significado”. 
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Nesse sentido, fica evidente que todos os recursos implementados pela prática diária de leitura 
dentro ou fora da sala de aula podem contribuir positivamente para a qualidade do ensino, não apenas na 
Matemática, mas em todas as áreas do conhecimento científico já que a leitura é inerente a todas elas.

A reflexão sobre o papel da leitura como recurso de ensino, permite viabilizar resultados positivos 
no ensino da matemática sobre a aquisição do conhecimento e aprendizagem, diante das dificuldades 
apresentas pelos os alunos. Portanto, esse processo de leitura capacita o aluno a identificar e entender o 
papel e a importância que a matemática representa no mundo, valorizando de modo positivo os resultados 
que o professor espera de cada aluno como resposta do seu aprendizado.

Do mesmo modo que ocorre nas aulas de língua materna, é muito difícil que alguém que não valorize 
a leitura, que não sinta prazer em ler, consiga transmiti-lo aos demais. É possível organizar várias atividades 
cujo uso cuidadoso e contínuo auxiliarão os alunos a tornarem-se leitores autônomos em matemática. 

No entanto, existem outras intervenções de leituras didáticas, às quais delimitam condições de 
resultados para o ensino e aprendizagem da matemática. Uma delas é a leitura compartilhada onde grupos 
de alunos dividem o seu tempo de modo interativo e místico aos bons resultados esperados. A leitura 
compartilhada pode ser organizada em torno de quatro modalidades básicas (KLEIDMAN, 2004): formular 
previsões do que será lido, formular perguntas sobre o que se leu, esclarecer dúvidas de leitura e recapitular 
ou resumir o texto e suas idéias centrais.

Por isso, quando o leitor percebe que a leitura qualifica os resultados como um todo, nos 
livros textos e contextos de interpretação, é certo que, mais possibilidades de compreensão e 
aprendizado surgirão dentro do campo de estudos da matemática. 

ESCRITA E PRODUÇÃO MATEMÁTICA

Comunica-se é uma necessidade inerente ao ser humano. Se comunicar com os pares 
faz parte do nosso dia a dia e quanto mais eficiente essa comunicação ocorre, mais fácil as 
relações sociais são construídas, assim como se estabelecem os processos que envolvem a 
compreensão do mundo e das pessoas que estão ao nosso redor.

Segundo Smole e Diniz (2001, p. 31) “a compreensão do modo como pensamos 
está associada à capacidade de estabelecermos relações entre diferentes significados e 
representações de uma mesma noção”. Dessa forma, “auxiliar o aluno a compreender 
conceitos em matemática pode ser encarado como possibilitar-lhe a elaboração de uma rede 
de significados para os conceitos matemáticos” (MACHADO, 1995, Apud SMOLE e DINIZ, 
2001). 
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Para Luvison (2013, p. 64) “ao escrever sobre suas reflexões, o aluno se mobiliza a refletir 
sobre seus pensamentos, propondo sentido a suas hipóteses, escrevendo e reescrevendo 
sobre o que pensa, e, nesse movimento, ele é responsável pelo que escreve”. A escrita é parte 
importante da comunicação matemática, é essencial, pois permite que os alunos expressem 
seus pontos de vista de forma mais elaborada, num movimento de vai e volta que permite a 
reflexão sobre os processos de aprendizagem desenvolvidos na sala de aula. Ainda de acordo 
com Luvison (2013):

Escrever sobre suas hipóteses e sobre os registros do outro mobiliza o aluno a organizar suas 
ideias, a repensar, a reescrever, a significar e (re)significar seus pensamentos, suas reflexões 
e conjecturas. Quando esses dizeres são compartilhados, a linguagem matemática se coloca 
como um movimento necessário e importante em sala de aula. Ler, escrever, comunicar 
ideias faz com que ocorra uma circulação de gêneros, e são esses que irão propor significado 
a essas discussões (LUVISON, 2013, p. 65)

Sabe-se que a proposta de leitura nas aulas de matemática tem um papel fundamental 
na construção dos conceitos. Ler significa atribuir significado ao texto. Smolle e Diniz, (2001, 
p. 70), defendem que todas as disciplinas devem proporcionar ao indivíduo a aquisição da 
capacidade de interpretação de textos, relacionando a linguagem com os símbolos, pois,

Compreender um texto é uma tarefa difícil, que envolve interpretação, decodificação, análise, 
síntese, seleção, antecipação e autocorreção. Quanto maior a compreensão do texto, mais o 
leitor poderá aprender a partir do que lê. Se há uma intenção de que o aluno aprenda através 
da leitura, não basta simplesmente pedir para que ele leia, nem é suficiente relegar a leitura 
às aulas de língua materna; torna-se imprescindível que todas as áreas do conhecimento 
tomem para si a tarefa de formar o leitor. 

Cada indivíduo tem sua maneira própria de atribuir significado ao que lê (LUVISON, 
2013). Ler, portanto, envolve as representações que os indivíduos carregam do mundo que 
os cerca e das relações sociais de que fazem parte. Ler é algo em movimento, envolve a 
construção e reconstrução de ideias, onde textos, imagens e sons podem adquirir significados 
diferentes em contextos sociais variados e épocas distintas.

Grando (2013, p. 39) pontua muito bem a relação entre leitura e escrita em Matemática 
da seguinte forma:

[...] as crianças necessitam aprender a ler matemática e ler para aprender Matemática, 
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desenvolvendo a habilidade de interpretar, atribuir sentidos, construindo um repertório de 
termos e conceitos a partir do que lê, o que contribui para o processo de escrita matemática. 
Com relação à escrita, há que considerar que todo texto escrito possibilita uma reescrita, que 
também pode ser promovida nos registros orais, pictóricos e corporais.

Para Cândido (2001, p. 16): “O nível ou grau de compreensão de um conceito ou 
idéia está intimamente relacionado à comunicação eficiente desse conceito ou idéia. A 
compreensão é acentuada pela comunicação, do mesmo modo que a comunicação é realçada 
pela compreensão”. 

A linguagem é uma das formas mais eficazes de possibilitar a comunicação entre as pessoas (ZUCHI, 
2004). Segundo Chauí (2000, p. 41) “a linguagem tem uma função comunicativa, isto é, por meio 
das palavras encontramos relação com os outros, dialogamos, argumentamos, persuadimos, 
relatamos, discutimos, amamos e odiamos, ensinamos e aprendemos”. Isso pode ocorrer em 
diferentes momentos da aula de matemática: na resolução de um problema, na leitura de um 
texto com elementos matemáticos, na execução de um jogo, dentre outros.

Desta forma, o exercício da leitura combinada com atividades de escrita nas aulas de Matemática 
pode influenciar positivamente na resolução de problemas e situações propostas aos alunos já que possibilita 
uma melhor compreensão da linguagem matemática característica desses problemas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

Nosso interesse com a pesquisa aqui descrita foi encontrar algumas possíveis respostas 
para a seguinte questão: Como práticas de leitura e produção de textos em sala de aula pode 
auxiliar na aprendizagem de conteúdos e conceitos em Geometria?

Optamos então por realizar uma pesquisa do tipo qualitativa. De acordo com Godoy 
(1995) a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada por quatro aspectos principais: o ambiente 
natural é a fonte direta dos dados, a preocupação principal do investigador é o significado, 
tem caráter descritivo e enfoque no método indutivo. Além disso, o pesquisador se preocupa 
mais com o processo do que com o produto final. 

A amostra escolhida para realização dessa pesquisa foi uma turma de 6º ano da escola 
Municipal Dr. Alcides Lopes de Siqueira composta por 36 alunos. A escola fica localizada no 
município de Sertânia, Pernambuco. O tempo de intervenção em sala de aula com os alunos 
sujeitos dessa pesquisa durou aproximadamente 4 (quatro) semanas.
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A pesquisa foi organizada em quatro etapas: na primeira etapa foi feito um levantamento 
bibliográfico sobre a temática objeto do nosso estudo. Foram consultados artigos científicos, 
livros, sites de busca pela internet, artigos publicados em periódicos, dentre outros. Essa 
pesquisa bibliográfica foi necessária para que pudéssemos construir nosso referencial teórico.

Na segunda etapa da pesquisa foi elaborado um questionário, onde buscamos coletar 
informações sobre a relação dos alunos pesquisados com a Matemática, se gostavam da 
disciplina e se sentiam dificuldade em seus estudos. Também foram feitos questionamentos 
sobre o que os alunos acham da prática da leitura no seu dia a dia e em que materiais ou 
fontes eles costumam realizar algum tipo de leitura. 

Na terceira etapa da pesquisa aplicamos 3 atividades em sala de aula que serão descritas 
a seguir: a Atividade 1 foi a leitura e interpretação de um poema cuja temática central é a 
importância dos estudos sobre Geometria e a presença da Geometria no cotidiano e nas 
diferentes profissões; na Atividade 2 os alunos assistiram ao desenho animado ‘Donald no 
país da Matemágica’, onde foi discutido o teor do filme e logo após os alunos teriam de 
identificar qual a importância da matemática no enredo do filme; na Atividade 3 foi solicitado 
aos alunos a criação de um poema, com no mínimo 4 estrofes, cuja temática central fosse 
voltada para os conceitos e conteúdos matemáticos.

Na quarta e última etapa da nossa pesquisa realizamos a análise dos dados coletados 
nas etapas anteriores.

O QUESTIONÁRIO E SUA ANÁLISE

Para coletar os dados utilizamos um questionário. De acordo com Gil (2008), o 
questionário é uma técnica de investigação social formado por um conjunto de perguntas 
com o intuito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 
interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado do grupo 
investigado.

Também utilizamos as notas de campo, as quais são os relatos detalhados de tudo 
aquilo que foi observado. Bogdan e Biklen (1994, p. 150) definem as notas de campo como 
sendo “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso 
da recolha e refletectindo sobre os dados de um estudo qualitativo”.  

No dia em que o questionário foi aplicado estavam presentes 25 alunos. O objetivo foi 
fazer uma sondagem com os alunos sobre sua relação com a Matemática e demais disciplinas, 
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como eles percebem a Matemática no seu dia a dia e a presença da leitura nas aulas de 
Matemática.

 A primeira questão procurou investigar se os alunos gostam de Matemática: dos alunos 
investigados 22 responderam que sim e apenas 3 alunos disseram não gostar de Matemática; 
Na segunda pergunta os alunos foram questionados sobre se acham difícil estudar Matemática: 
10 alunos responderam que sim, 13 alunos disseram que não e 2 não responderam.

 A terceira questão procurou investigar se os alunos acham que estudar matemática se 
limita a decorar fórmulas e trabalhar com números: como resultado, 2 alunos responderam 
que sim e 23 alunos responderam que não.

 A partir da análise dessas três primeiras questões observamos que os alunos sujeitos 
da pesquisa, em geral, compreendem que a Matemática é uma ciência importante e afirmam 
gostar de estudar essa disciplina. Também acreditam que estudar Matemática vai além 
de decorar fórmulas e operar números. Entretanto, é importante considerar que esses 
questionamentos iniciais não são suficientes para identificar como esses alunos percebem a 
natureza dessa ciência.

A quarta questão procurou investigar se os alunos praticavam a leitura e de que tipos 
era essa leitura no seu cotidiano. Os dados foram organizados e estão dispostos no gráfico 
abaixo:

Figura 1. Fontes de leitura acessadas pelos alunos
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 O resultado dessa questão aponta para o fato de que o livro didático é o veiculo de 
leitura mais comum entre os alunos investigados já que 22 alunos afirmaram realizar leituras 
no mesmo. Apenas 1 aluno respondeu que fazia leituras em outros livros, diferentes do livro 
didático. Apenas 1 aluno faz leituras em revistas e também apenas 1 aluno realiza leituras na 
Internet. Devemos considerar aqui que talvez alguns alunos associaram o ato de ler apenas 
com leituras em livros ou material similar, isso porque o número de alunos que afirmaram 
ler por meio da internet foi muito inferior ao esperado, tendo em vista que atualmente o 
acesso às mídias digitais está bastante difundido e, portanto, a leitura também é praticada 
em aparelhos celulares, tablets, anúncios digitais, etc.  

 Quando os alunos foram questionados sobre a realização de leitura nas aulas de 
Matemática houve uma divergência nas respostas: 11 alunos responderam que sim e 12 
alunos responderam que não. Dois alunos afirmaram não saber.

 Na sexta questão foi perguntado aos alunos se os mesmos gostavam de escrever no 
seu dia a dia: 23 alunos responderam que Sim e apenas 2 responderam que Não.

Na sétima questão os alunos responderam de quais dais disciplinas relacionadas abaixo 
eles mais se identificavam. Nessa questão os alunos poderiam marcar mais de uma opção 
como resposta, dessa forma as respostas obtidas estão dispostas na Figura 02:

Figura 2 - respostas da questão 7

 A aplicação do questionário foi importante para nos dar uma ideia de quais eram 
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as vivências trazidas pelos alunos acerca da leitura no seu cotidiano e se eles conseguiam 
identificar alguma relação entre leitura e Matemática. Entretanto, as respostas obtidas 
apresentaram uma noção ainda superficial desses questionamentos.

ANÁLISE DAS ATIVIDADES
Atividade 1

Para dar continuidade ao trabalho com a turma pesquisada, optamos por explorar a 
prática da leitura e interpretação de um texto cuja temática central envolve uma discussão 
sobre conceitos geométricos, a importância e aplicações da Geometria no cotidiano. Dessa 
forma, na Atividade 1 estiveram presentes 23 alunos e foi proposto o estudo do seguinte 
poema:

Figura 3. Poema ‘Para quê estudar geometria?’



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 160

Após realizada a leitura do poema com os alunos houve um momento de discussão 
conjunta onde os mesmos puderam esclarecer algumas dúvidas sobre palavras e expressões 
no poema que não eram conhecidas ou não ficaram bem compreendidas durante a leitura. 
Em seguida pedimos a eles que respondessem, de forma escrita, algumas questões referentes 
ao estudo do poema. 

A primeira questão perguntava aos alunos sobre qual era a importante área da 
matemática de que tratava o poema estudado: 19 alunos responderam que se tratava da 
‘Geometria’, 2 alunos responderam que se tratava ‘de formas geométricas’ e apenas 2 alunos 
não souberam responder. Esse resultado demonstra que os alunos conseguiram compreender, 
em linhas gerais, sobre qual era o assunto geral ao qual o texto se referia.

Na segunda questão foi perguntado aos alunos o que era Geometria: 16 alunos 
responderam que a Geometria se tratava da ciência que estuda as formas, medidas e 
dimensões dos objetos; 4 dos alunos elaboraram respostas do tipo “a geometria é uma 
ciência que usamos a todo momento” ou “geometria é a ciência do amor e paciência”, 
demonstrando que eles não conseguiram formular um conceito claro do que é Geometria, 
embora conseguiram associar elementos da Geometria com seu cotidiano ou, simplesmente, 
retiraram frases prontas do texto, a exemplo da última resposta citada.

Outro aspecto a ser considerado está na observação da seguinte resposta, ainda 
referente à questão 2:

Figura 4 – Resposta do aluno A

É possível perceber o Aluno A demonstra que há uma certa confusão entre Geometria 
e Matemática, no sentido de não saberem diferenciar um conceito de outro. Dois outros 
alunos fizeram uma associação direta entre Geometria e Matemática respondendo que elas 
eram iguais.

A terceira questão pedia que os alunos apontassem a importância da geometria nas 
profissões e que eles dessem um exemplo. De modo geral todos os alunos responderam 
que a Geometria é importante porque é preciso que sejam feitas as medidas para que um 
determinado trabalho saia correto, conforme podemos observar nas respostas do Aluno B 
“Porque nas profissões precisam de medidas para ficarem certas, a costureira precisa da 
medida para costurar”, e no caso do Aluno C:
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Figura 5 – resposta do Aluno C

As respostas observadas, em sua maioria, sugerem que os alunos associam os estudos 
em Geometria sempre ao campo das Medidas e medições, embora o estudo das Medidas 
seja apenas uma parte desse universo. 

As profissões mais citadas pelos alunos foram pedreiro, carpinteiro, costureira e 
arquiteto. Acreditamos que foram essas as profissões mais citadas porque elas fazem parte 
do cotidiano dos alunos, isto é, do seu contexto social.

A quarta questão procurava investigar a opinião dos alunos sobre como seria o futebol 
se não houvesse a bola e qual figura geométrica é semelhante a uma bola de futebol. Em linhas 
gerais todos responderam que o futebol não teria sentido sem a bola; 8 alunos associaram 
a bola de futebol à esfera ou ao círculo; os demais, isto é, 15 alunos fizeram associações 
da bola com objetos do seu cotidiano dos quais foram citados: a lua, um copo, uma caixa 
d’água, um botão, uma laranja, uma bola de gude (“bila”), um prato, um pneu, uma bacia, 
etc. Observamos que os alunos não conseguiram utilizar a nomenclatura correta em relação 
à figura geométrica círculo ou o sólido esfera, o que foi feito foi uma associação dos mesmos 
com objetos que lembram formas redondas ou arrendondadas. 

As respostas apresentadas pelos alunos na Questão 4 denunciam vários equívocos 
conceituais cometidos por eles, em especial ao compreender muitas vezes os conceitos 
de círculo e esfera como sinônimos. Entretanto, percebemos que eles conseguiram fazer 
associações desses conceitos com alguns objetos do mundo real, criando redes de significados, 
conforme discutido por Machado (1995).

Entretanto, algumas respostas ficaram vagas e com associações incorretas, a exemplo 
de objetos como ovo, abajur, mamão e brinco, citados na resposta do Aluno D.

Figura 6 – resposta do Aluno D
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A quinta questão procurou investigar quais as figuras geométricas que os alunos 
conheciam e se elas estão presentes no seu dia a dia: 18 alunos conseguiram escrever o 
nome correto de algumas representações geométricas tais como: círculo, esfera, triângulo, 
retângulo, quadrado, losango, hexágono, paralelepípedo; 4 alunos responderam apenas a 
segunda parte da pergunta associando as formas geométricas com objetos do dia a dia, tais 
como: sol, mesa, cadeira, televisão, bola, etc. Apenas 1 aluno apresentou uma respostas 
desconexa com a pergunta, citando não conceitos geométricos ou objetos, mas atividades de 
seu dia a dia como ler, jogar, estudar e brincar. 

A sexta questão perguntou aos alunos como eles percebiam a Geometria na natureza: 
de modo geral, as respostas descreveram a observação das formas de folhas, flores e frutos, na 
medição de terrenos ou quando se precisa comprar algo. Nessa última resposta percebemos 
novamente que os alunos se referem à matemática de forma mais geral, em atividades de 
comércio, por exemplo, não especificando os estudos da Geometria em si.

A sétima e última questão perguntou o que os alunos acharam do poema estudado.  De 
modo geral todos os alunos disseram ter sido importante o estudo do poema classificando 
como ‘legal’, ‘interessante’ e ‘bom’, e evidenciaram  a necessidade da Geometria na vida do 
homem, como podemos perceber nas respostas abaixo:

Figura 7 – resposta do Aluno B

Figura 8 – resposta do Aluno A

Figura 9 – resposta do Aluno E
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Portanto, durante a realização dessa primeira atividade foi possível observar o 
desempenho participativo de cada aluno, o qual se mostrou satisfatório, contribuindo ainda 
para complementar o conhecimento matemático de cada um dos mesmos. Percebemos 
também que os alunos fazem muita confusão com os conceitos matemáticos quanto à 
nomenclatura dos elementos, particularmente objetos geométricos. Também há certa 
confusão com elementos de origem plana e elementos de origem espacial. 

Procuramos de forma simples mapear mais alguns pontos negativos, os quais ficaram 
por conta da ausência de alguns alunos e também dificuldades com a disciplina Matemática, 
oriundas de processos de aprendizagens anteriores. Também houve certa dificuldade na 
comunicação das ideias, talvez o motivo seja porque os alunos ainda estão muito habituados a 
uma aula de matemática carregada de fórmulas e exercícios, conforme discutido por Fonseca 
e Cardoso (2009). 

Atividade 2

Na Atividade 2 os alunos foram convidados a assistir ao desenho animado “Donald 
no país da matemágica”. Essa atividade se configurou como uma aula diferente daquelas as 
quais os alunos estavam habituados, daí observamos um grande interesse dos mesmos em 
assistir o material apresentado. 

Estavam presentes na sala de aula 35 alunos. Após o término da apresentação em 
vídeo foi proposta uma atividade em que os mesmos deveriam elaborar um pequeno trecho 
escrito caracterizando a relação existente entre o enredo do desenho com a matemática, em 
particular com a Geometria.

Dos presentes, apenas 20 alunos se propuseram a realizar a atividade, os demais não 
quiseram participar da atividade escrita. Mesmo aqueles que se propuseram a escrever o 
texto se mostraram muito breves na elaboração do mesmo, descrevendo apenas três ou 
quatro linhas das dez solicitadas na atividade. Conforme podemos observar nos comentários 
a seguir:
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Figura 10 – respostas dos alunos D e B, respectivamente

Contudo, uma parte considerável dos alunos conseguiu formular um comentário 
coerente e com significado acerca do enredo do filme, conforme era esperado. Observemos 
a seguir a resposta do Aluno F: 

Figura 11 – resposta do Aluno B

Com isso, aos poucos os alunos conseguiram fazer a ‘leitura’ e interpretação do filme 
para posteriormente escrever sobre o que compreenderam do mesmo, conforme discutido 
por Smole e Diniz (2001). 

No filme os alunos puderam verificar a presença da matemática em diversos lugares 
e campos do conhecimento, a exemplo das artes, da arquitetura, da música, etc. Com essa 
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atividade, foi possível estimular nos alunos um olhar mais positivo diante dessa disciplina, não 
apenas na identificação da sua presença em diversos locais, mas também por sua utilidade 
prática no cotidiano. O uso de representações em imagens e sons favoreceu a atividade 
escrita desenvolvida pelos alunos na sala de aula, já que estimulou outros sentidos do corpo 
humano, despertou a curiosidade e a motivação dos alunos, assim como proporcionou um 
ambiente descontraído e comunicativo entre professor e alunos.

Nesse sentido, concluímos que a Atividade 2 atingiu um resultado positivo, quanto 
ao debate que pôde ser realizado em sala de aula sobre o material assistido, pois conforme 
apontado por Cândido (2001), o grau de compreensão dos conceitos está intimamente 
relacionado à sua comunicação eficiente, isto é, a comunicação foi realçada pela compreensão. 
Durante o debate, os alunos expressaram seu entendimento em relação a alguns conceitos 
matemáticos e, nesse momento, foi possível elucidar algumas dúvidas e equívocos do ponto 
de vista conceitual.

Entretanto, o fato de muitos alunos não se mostrarem receptivos à elaboração do texto 
escrito denunciou a existência de possíveis dificuldades com questões de produção textual e 
da resistência por parte dos alunos com atividades desse tipo. Entendemos que essa atividade 
possibilitou um diagnóstico, ainda que superficial, da atual situação em que se encontra os 
alunos investigados no que tange o nível de produção escrita dos mesmos. Consideramos que 
ainda há muito a avançar nesse aspecto.

 

Atividade 3

Na atividade 3 foi formulado uma questão onde os alunos deveriam fazer um pequeno 
poema com 4 (quatro) estrofes especificando conteúdos e conceitos matemáticos, isto é, o 
conteúdo do poema deveria resgatar conceitos e ideias matemáticas de conhecimento dos 
alunos. 

O poema é um tipo de gênero textual que possui uma extensão variável e pode expor 
temas variados ao longo do texto. O dicionário Aurélio oferece algumas definições sobre o 
que é um poema: 

1. Arte de fazer obras em verso; 2. Gênero de composição poética, geralmente em verso; 3. 
Conjunto das obras em verso existentes numa língua;4.Composição poética pouco extensa; 
5. Maneira de fazer versos, particular a um autor, a um povo, a uma época, a uma escola 
literária.
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 Para compreender melhor a estrutura de um poema devemos considerar alguns conceitos importantes:

• Verso: é uma sucessão de sílabas ou fonemas que formam a unidade rítmica e melódica, 
em geral corresponde a uma linha do poema.

• Estrofe: é um agrupamento de versos, organizados por assuntos, ligados à temática 
central do poema.

• Métrica: medida dos versos, isto é, corresponde ao número de sílabas poéticas 
apresentadas pelos versos, considerando a oralidade.

• Rima: é o recurso musical baseado na semelhança sonora de palavras no final de ou no 
interior dos versos.

Para facilitar um pouco a realização da Atividade 3, exemplificamos com apenas uma 
estrofe como os alunos poderiam iniciar o processo de criação do poema. Optamos por 
realizar essa atividade porque além da mesma possibilitar a realização de uma produção 
escrita original dos alunos, também incentiva a criatividade, musicalidade e capacidade que 
os alunos têm de investigar padrões matemáticos na composição das rimas e dos versos. 

Estavam presentes 30 alunos. Durante a realização dessa atividade, observamos que 
houve grande interação dos alunos na criação dos seus versos. À medida que os versos eram 
criados e as estrofes se formavam, os alunos aperfeiçoavam suas rimas a partir de tentativas 
e erros, considerando sempre a coerência com o conceito matemático explorado em cada 
verso da poesia. Vejamos alguns dos poemas criados:
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Figura 12 – resposta do Aluno F

Figura 13 – resposta do Aluno G

 Observamos que os alunos F e G conseguiram lançar mão dos conhecimentos prévios 
acerca das definições de figuras geométricas como Triângulo e Quadrado na construção de 
seus poemas, buscando apresentar as definições correspondentes seguindo uma estrutura 
de ritmo e rima coerentes. Entretanto, observamos vários equívocos conceituais, entre os 
mais comuns a mistura de conceitos referentes a objetos de Geometria Plana com elementos 
espaciais. O aluno G também procurou mostrar a presença da Matemática em outras áreas 
do saber e a importância da geometria no dia a dia. 

O Aluno H explora um pouco mais o campo de conceitos, trazendo as ideias de círculo, 
prisma e cilindro, além do quadrado citado anteriormente.
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Figura 14 – resposta do Aluno H

Figura 15 – resposta do Aluno I
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Figura 16 – resposta do Aluno D

Apesar dos conceitos e definições apresentadas pelos alunos não terem um tratamento 
formal próprio da Matemática escolar, intuitivamente elas estão coerentes com a percepção 
que os alunos tem da presença desses conceitos e suas representações no cotidiano deles.

A importância de atividades de leitura e escrita na aula de Matemática constitui um 
ponto positivo na interpretação das situações problema apresentadas aos alunos, além de 
contribuir no processo de ensino e de aprendizagem dessa disciplina. De acordo com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1999):

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da língua, como 
sistema simbólico utilizado por uma comunidade lingüística, são condições de possibilidade 
de plena participação social. Pela linguagem os homens e as mulheres se comunicam, têm 
acesso à informação, expressam e defendem pontos de vista, partilham ou constroem visões 
de mundo, produzem cultura (BRASIL; 1999, p. 19).

Quando os alunos construíram seus poemas, eles tentaram escrever o conhecimento 
matemático para a sua linguagem, dessa forma percebemos que eles tentaram estabelecer 
relações entre os conceitos matemáticos e seu conhecimento de mundo. Entretanto, a análise 
das produções escritas apontam a existência de vários equívocos conceituais, elementos 
de geometria plana associados a elementos da geometria espacial, confusão com relação 
às propriedades dos objetos matemáticos descritos, nomenclatura incorreta de objetos 
matemáticos, dentre outros. 

Embora tenha existido uma associação entre objetos e conceitos matemáticos com 
objetos do cotidiano dos alunos, as estruturas cognitivas e o entendimento das representações 
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e significados associados aos objetos matemáticos precisam de um refinamento maior, 
pois conforme discutido anteriormente, para Smole e Diniz (2001, p. 11) quando o aluno 
comunica suas ideias, ele “[...] mergulha num processo metacognitivo. Isto é, ele precisa 
refletir sobre o que fez ou pensou, construir esquemas mais elaborados de pensamento, 
organizar mentalmente pensamentos e ações para aprender de novo e com maior qualidade 
e profundidade”. 

Observamos uma relação muito forte da matemática com a estrutura de um poema. 
Apesar de não termos realizado na turma um estudo específico e mais profundo sobre o que 
é uma sílaba tônica, o que é um verso ou uma estrofe, observamos que intuitivamente os 
alunos fizeram construções que seguem certa regularidade matemática.

As estrofes foram construídas seguindo um padrão com 4 (quadra) ou 5 (quintilha) 
versos. 

Também a quantidade de sílabas tônicas de cada verso, que apesar de não terem sido 
contadas, seguiram uma quantidade mais ou menos regular para dar o tempo certo da rima. 
As rimas seguiram uma classificação ‘alternada’, isto é, ocorrem de forma alternada (ABAB). 

Os alunos demonstraram maior interesse e motivação na realização da Atividade 3. 
Acreditamos que em parte por ser uma atividade que envolve criatividade e música, visto 
que a questão da musicalidade é muito forte na cultura local, daí isso tenha sido refletido em 
sala de aula. 

Ainda acerca dessa atividade, observamos um avanço por parte de alguns alunos no 
que diz respeito à leitura e à produção escrita dos poemas, porém o pouco tempo de trabalho 
com a turma (cerca de 4 semanas) não permite determinar se esse avanço foi significativo do 
ponto de vista da aprendizagem dos conceitos matemáticos. 

Foi possível perceber que há ainda muita dificuldade dos alunos em interpretar 
atividades e problemas matemáticos mais contextualizados. No entanto, em cada estrofe 
teve rima e em boa parte delas, houve coerência com o conteúdo matemático determinado 
pela citação das figuras geométricas, das fórmulas e dos ângulos. 

Nesse período podemos melhor observar dos alunos o seu interesse pela leitura e o 
resultado se fez quando obtivemos o respaldo positivo da atividade em questão do poema, 
em virtude de que, o estímulo do conhecimento está presente na imaginação de cada um 
deles mesmo que de modo aleatório ou até escondido.

A atividade 3 permite muitas outras explorações que devido ao tempo e duração das 
aulas não foi possível realizar, porém algumas sugestões de exploração em pesquisas futuras 
podem ser apontadas tais como: possibilitar um momento em que os alunos declamem os 
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versos em público, isso pode auxiliar em questões como timidez e também ajudar na forma 
como eles se expressam na oralidade; a criação de um livro com as produções escritas da 
turma também pode auxiliar para que os alunos aprimorem a escrita e também a construção 
dos versos, estrofes e a formação das rimas obedecendo a contagem correta das sílabas 
tônicas, dentre outras sugestões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Nossa pesquisa teve como objetivo geral analisar como práticas de leitura e produção 
de textos nas aulas de Matemática podem viabilizar a aprendizagem de conteúdos e conceitos 
da Geometria. Para isso realizamos uma investigação com alunos do 6º ano do Ensino 
Fundamental da escola Dr. Alcides Lopes de Siqueira na cidade de Sertânia, Pernambuco.

 Foram feitas três atividades diferenciadas que buscaram viabilizar práticas de leitura 
e produção de textos por parte dos alunos para favorecer a aprendizagem de conceitos 
matemáticos e para que os alunos tenham outra visão da Matemática como uma ciência 
interessante e presente em várias situações do nosso dia a dia.

 A partir da análise de dados coletados percebemos que na Atividade 1 os alunos 
tiveram dificuldade em responder as questões solicitadas. Apesar de boa parte dos alunos 
terem compreendido o poema proposto, algumas respostas fugiram do contexto da pergunta, 
outras foram respondidas apenas em parte e alguns alunos não entenderam o que estava 
sendo pedido no enunciado das questões já que, nesta primeira etapa do trabalho, exigia-
se dos mesmos uma compreensão textual correta a fim de que eles pudessem responder as 
perguntas feitas acerca do conteúdo de que tratava o texto.

 Na Atividade 2 os alunos assistiram o desenho ‘Donald no pais da Matemágica’ e logo 
após responderam a uma questão relacionada ao episódio assistido. Foi possível observar que 
a turma mobilizou-se para participar da aula, estavam concentrados em prestar atenção no 
vídeo. Ao final, foram feitos alguns questionamentos aos alunos e os mesmos responderam 
conforme a sua compreensão do que haviam assistido. Quanto ao resultado do que fora 
questionado para os fins da atividade, percebemos avanços em relação à primeira tarefa 
aplicada na sala de aula, pois nessa segunda atividade houve mais empenho e participação 
da turma no que se refere a comunicação oral em sala de aula. Foi possível dialogar com os 
alunos sobre o vídeo lhes questionando sobre quais os aspectos mais interessantes que os 
mesmos destacariam no vídeo assistido. 

O trabalho de elaborar pequenos textos de forma livre e de acordo com o entendimento 
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do material assistido permitiu aos alunos um momento de criação e liberdade no exercício da 
escrita durante a Atividade 2. Contudo, na segunda parte da atividade, isto é, o momento de 
produção textual, muitos alunos não quiseram participar.   

Na Atividade 3 observamos que o desempenho dos alunos melhorou bastante. Os 
poemas criados foram escritos de forma mais organizada e coerente em relação aos pequenos 
textos produzidos na atividade anterior. A criatividade e a interação dos alunos foi um ponto 
bastante positivo na realização da Atividade 3. Houve uma motivação muito grande na criação 
dos poemas, tendo em vista que esta atividade está intimamente relacionada com a cultura 
popular da região onde esses alunos residem, isto é, uma região em que a musicalidade e 
a poesia é muito marcante. Contudo, as produções escritas evidenciam muitos equívocos 
conceituais do ponto de vista da matemática formal, a exemplo de elementos de geometria 
plana associados a elementos da geometria espacial, compreensão e uso inadequado das 
propriedades de alguns objetos matemáticos, nomenclatura incorreta, dentre outros. 

 Podemos destacar como um fator bastante negativo a ausência de alguns alunos no 
decorrer das aulas em que as atividades foram realizadas, o que reflete um problema sério 
relativo à evasão escolar. Durante o tempo em que realizamos as intervenções foi observado 
que é muito comum a ausência dos alunos nas aulas. A turma era composta por 36, mas 
verificamos que durante as intervenções esse número de alunos nunca foi atingido em sua 
totalidade. Esse problema, muito comum nas escolas, contribui para que haja uma quebra na 
continuidade do processo de aprendizagem. Entretanto, para que haja uma discussão mais 
elaborada desse problema é preciso investigar outros aspectos que considere o contexto 
desses alunos e quais aqueles determinantes para a evasão dos mesmos.

 Outra dificuldade foi o pouco tempo de atuação na turma, cerca de quatro semanas. 
Acreditamos que é preciso muito mais tempo para que os efeitos de uma metodologia que 
se baseie em práticas de leitura possa surtir efeitos significativos com relação à aquisição de 
conhecimentos matemáticos já que, o implemento de novos conceitos dentro da disciplina 
de matemática deve ser melhor explorada de modo constante no dia a dia do aluno. Sobre 
esse aspecto ainda há muito a avançar.

Por fim, a ideia de promover outras formas metodológicas de ensino conduzindo o aluno 
a interagir mais com atividades de leitura e escrita nas aulas de matemática pode proporcionar 
situações inovadoras e criativas na sala de aula, favorece o processo de compreensão textual, a 
comunicação entre os alunos e entre alunos e professor, desenvolve a criatividade e contribui 
para um ambiente de interação e troca de experiências, em detrimento daquela aula onde o 
silêncio predomina durante quase toda a atividade matemática.
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