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RESUMO

O ensino de Matemática na Educação Básica vem passando por transformações. Ao
longo da história, o ensino dos objetos matemáticos surge em decorrência das
necessidades sociais. Na contemporaneidade, muitos professores têm dificuldades
em compreender a razão de ser de determinados objetos e, portanto, de ensiná-los.
Como é o caso da adição de números fracionários. Nesse contexto, buscamos
analisar como os professores integram em suas escolhas didáticas uma proposta de
criar e resolver problemas para o ensino do objeto em jogo. Para analisarmos esse
problema, nos apoiamos na Teoria Antropológica do Didático – TAD, com a qual
analisamos os Modelos Epistemológico Dominante (MED), Epistemológico de
Referência (MER), e Didático de Referência (MDR). Como resposta didática ao
problema supracitado, propomos um dispositivo didático para formação continuada de
professores de matemática do 6º ano: Percurso de estudo e pesquisa (PEP), que
compõem a Engenharia didática empregada nessa investigação. Complementamos
tal engenharia comum questionário e entrevistas baseadas na técnica de explicitação
e autoconfrontação. A investigação nos permitiu por meio das análises identificar
mudanças nas praxeologias matemáticas das participantes, no que se refere à
variação das técnicas utilizadas na resolução de problemas criados pelas mesmas, o
que sugere que propostas como estas podem contribuir para formação de
professores.

Palavras-chave: Criação e resolução de problemas, Adição de números fracionários,
Teoria Antropológica do Didático, Praxeologias matemáticas, Engenharia didática.

ABSTRACT

Teaching Mathematics in Basic Education has been undergoing transformations.
Throughout history, the teaching of mathematical objects arises as a result of social
needs. In contemporary times, many teachers find it difficult to understand reason for
being of certain objects and therefore teaching them. As is the case of addition of
fraction numbers. In this context, we seek to analyze how teachers integrate in their
didactic choices a proposal to create and solve problems for teaching the object at
stake. To analyze this issue, we are relying on the Anthropological Theory of Didactic
- TAD, with which we analyze the Models Epistemological Dominant (MED),
Epistemological of Reference (MER), and Didactic Reference (MDR).As didactic
response to the above problem, we propose a didactic device for continuous training
of teachers in the 6th year: route of study and research (PEP), which make up the
Engineering didactic employed in this investigation. We complement this engineering
with a questionnaire and interviews based on the technic of explicitation and selfconfrontation. The research allows us to identify changes through the analysis in
mathematical praxeologias of participants, with respect to variation of the techniques
used in solving problems created by them, which suggests that proposals such as
these can contribute to teacher training.

Keywords: Creation and problem solving, Adding fractional numbers, Anthropological
Theory of Didactic, Mathematical Praxeologias, Didactic engineering.
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INTRODUÇÃO
As concepções sobre números fracionários tem sido alvo de estudos
(SILVA, 1997, 2005; LOPES, 2008, BERTONI, 2008), devido à complexidade
associada à ideia desse tipo de número. Esse tema já compôs uma edição
especial da Revista Boletim de Educação Matemática, em 2008, com uma
coletânea de artigos que abordavam as questões do ensino e aprendizagem
desse objeto matemático, normalmente com uma abordagem voltada aos
aspectos cognitivos.
Cabe esclarecer que nesse trabalho empregamos o termo número
fracionário, para indicar qualquer número que pode ser representado por uma
classe de frações

𝑎
𝑏

, com 𝑏 ≠ 0, a e b podendo ser números reais ou polinômios

(SILVA, 2005). Essa escolha dentre outras que podem ser encontradas
analisando-se alguns trabalhos que abordem essa temática, se justifica por ser
essa a forma mais abrangente possível e que atenda às necessidades do nível
de ensino para o qual propomos tal trabalho, o Ensino Fundamental. Também
nos referiremos as frações, que representam um número fracionário, e nesse
caso, é importante notar que existem inúmeras representações que podem ser
manipuladas para representar um mesmo número fracionário, como é o caso do
1

4 3

2

8 6 18

número , que pode ser representado pelas frações , ,

9

(SILVA, 2005).

O uso do termo número fracionário para indicar os números escritos na
𝑎

forma de fração 𝑏, encontra algumas barreiras tais como: o sujeito que estuda, o
reconhece como dois números um sobre o outro e não como uma única entidade;
e não o compreende como uma entidade multifacetada (LOPES, 2008),
composta de diferentes concepções (SILVA, 2005); está ligado a técnicas
dominantes de disseminação, seguindo um modelo epistemológico dominante,
em termos do saber matemático.
Nesse sentido, a transmissão de um saber institucionalizado ao longo da
história, como é o caso do número fracionário, enfrenta ainda outra dificuldade,
também insistentemente atacada por pesquisadores, o uso da resolução de
problemas enquanto metodologia, apontada nos Parâmetros Curriculares
Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), como ponto de partida do ensino da
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matemática. Mesmo após algumas décadas dessa recomendação e das
pesquisas acadêmicas em torno dessa problemática, ainda identificamos
resultados insatisfatórios, dos estudantes em avaliações de larga escala como o
PISA - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes e a Prova Brasil. De
modo geral os resultados dessas avaliações apontam que houve avanços, mas
que ainda temos muito que percorrer. No caso do PISA, o Brasil está no nível 1
na escala de proficiência (OECD, 2014), indicando que normalmente os
estudantes só resolvem problemas com informações claras que envolvem
operações básicas.
Apresentamos dois lados da mesma moeda, um referindo-se ao saber a
ser ensinado e o outro como esse saber será ensinado. Partimos assim para um
problema didático, dificuldades no ensino e aprendizagem de frações, por meio
da resolução de problemas. Dizemos que esse é um problema didático porque,
está de certa forma associado a um fenômeno didático caracterizado pela perda
da razão de ser (BOSCH & GASCÓN, 2010; LUCAS, 2010) do objeto em jogo
na instituição considerada na investigação, tanto no que diz respeito às relações
pessoais quanto institucionais relacionados a esse objeto matemático.
Para que possamos aprofundar o estudo do fenômeno delimitamos o
objeto matemático, para a adição de números fracionários, por acreditar que as
dificuldades são aumentadas, visto que esse número é um objeto de natureza
1

epistemológica multifacetada. A exemplo, disso, podemos tomar o número 2 que
pode estar associado à noção de parte de um todo e ainda representar também
a razão entre os números 1 e 2 ou o quociente entre eles.
É possível ainda associarmos esse problema didático a outro fenômeno
que Farias (2010) denominou vazio didático, consistindo no fato do professor
não perceber como as pesquisas sobre o ensino e aprendizagem dos números
fracionários alicerçam seu trabalho na sala de aula. Nesse caso, o professor
procura tal alicerce para sua prática numa determinada instituição de referência,
mas não consegue visualizá-lo e consequentemente levar as contribuições para
suas aulas.
A existência do problema didático apontado pode ser compreendida pela
análise de alguns aspectos do Modelo Epistemológico Dominante - MED
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(BOSCH & GASCÓN, 2010; LUCAS, 2010; FARRAS, BOSCH, GASCÓN, 2013)
com o qual está imbricado o saber de referência, parte do objeto de estudo, os
números fracionários. Nesse modelo fazemos alguns questionamentos acerca
do saber e analisamos instituições que são referência para o trabalho didático
como o PCN, a proposta curricular e o Livro Didático, buscando indícios de
elementos norteadores do trabalho docente, entendida como atividades ligadas
a aula como planejamento, organização da prática, preparação da aula e a aula
propriamente dita (DAMAZIO, 2006). Esse eixo nos permite junto à observação
feita na escola pesquisada, compreender o ensino do objeto matemático na
instituição escola, uma vez que normalmente as práticas didáticas são norteadas
por esses documentos.
Uma resposta didática ao problema apontado surge por meio de um
Modelo Epistemológico de Referência – MER (BOSCH, GASCÓN, 2009;
LUCAS, 2010; FARRAS, BOSCH, GASCÓN, 2013), modelo este relativo, a partir
do qual retemos elementos que dão alicerce a uma organização didática para
formação continuada de professores para um trabalho com criação e resolução
de problemas de adição de frações, proposta por nós nessa investigação.
É por meio de um Modelo Didático de Referência (MDR), também
relativo, a forma como essa resposta surge nesse contexto, porém de acordo
com a especificidade do estudo materializando-se por um dispositivo didático
que denominamos nessa investigação por Percurso de Estudo e Pesquisa
(PEP), baseado em outros dispositivos tais como: Talleres de Prácticas
Matemáticas – TPM (BOSCH & GÁSCON, 2010), Percurso de estudos e
Investigação – PEI (LUCAS, 2010), contudo, para melhor compreender a
proposta salientamos que modelamos matematicamente tipos de tarefas sobre
a adição de números fracionários e nos baseamos em algumas tarefas propostas
por Silva (2005) em um dispositivo para formação de professores de matemática.
O PEP consiste em uma organização didática para um trabalho com
professores para criar e resolver problemas matemáticos, a partir de uma
organização matemática inicial proposta pelo investigador. Esse dispositivo
didático tem como eixo norteador a Teoria das Situações Didáticas – TSD
(BROUSSEAU, 1986), mas as reflexões empreendidas surgem de elementos da
Teoria Antropológica do Didático – TAD (CHEVALLARD, 1999), em termos das
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condições e restrições de uma atividade matemática em torno de um
determinado objeto e a razão de ser desse objeto na instituição no qual existe.
Com isso, acreditamos que se professores conseguem criar e resolver
problemas considerando as especificidades do saber matemático em jogo, tendo
como eixo norteador a Teoria das Situações didáticas e refletindo sobre aspectos
intrínsecos a razão de ser desse objeto, podem minimizar o problema didático a
nível local. Quer dizer, pensamos que a prática de criar e resolver problemas
estão ligados ao conhecer o objeto matemático e ao momento de trabalho da
técnica à medida que se explore técnicas diferentes para uma mesma tarefa, de
forma indissociável a outro momento didático importante, o tecnológico-teórico,
que possibilita dar sentido ao objeto ensinado/estudado.
Com essa investigação buscamos analisar como os professores de
matemática que lecionam no 6º ano, integram em suas escolhas didáticas
elementos de uma proposta de criação e resolução de problemas à luz da Teoria
das situações didáticas - TSD (BROUSSEAU, 1986).
Para dar conta do objetivo supracitado, a abordagem metodológica
seguida nessa investigação é a Engenharia Didática (ARTIGUE, 1988), numa
perspectiva

qualitativa

(POMMER,

2013),

por

ser

fundamentalmente

interpretativa e tornar inseparável o eu pessoal do eu pesquisador (CRESWELL,
2007). Seu desenvolvimento ocorre em um ciclo formado de quatro etapas.
Sobre essa abordagem, podemos falar ainda que é experimental, mas seu
processo de validação ocorre internamente na confrontação de duas de suas
fases, a de análise a priori e análise a posteriori, não necessitando de elementos
externos à investigação. Para coleta de dados utilizamos a análise documental,
sendo considerados documentos os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Matemática do Ensino Fundamental (PCN), a proposta curricular de matemática,
o Livro didático utilizado na escola onde se realiza a pesquisa e as produções
das professoras participantes (planejamento e problemas criados e resoluções);
a observação sistemática do desenvolvimento da fase de experimentação da
engenharia didática; e entrevista baseada na técnica de explicitação e
autoconfrontação (LEBLANC, RIA, VEYRUNES, 2011).
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Como resultados serão consideradas a referida integração da proposta
como a conformação de um discurso tecnológico-teórico, referente à prática
didática das professoras no âmbito do espaço tridimensional proposto por
BOSCH e GASCÓN (2010), quando da análise de modelos epistemológicos de
referência ideais. Além disso, em termos do saber a ser ensinado, se os
documentos produzidos consideram momentos de uso da técnica associados a
um discurso racional pertencente ao bloco tecnológico-teórico, ou em outras
palavras, se existe nessa instituição a partir dos trabalhos empreendidos no PEP,
clareza do discurso que justifique as técnicas utilizadas, podemos entender que
houve um nível maior de integração de elementos do dispositivo.
Ademais optamos por estudar a integração do PEP por meio da criação
de problemas para o sexto ano, primeiro porque o objeto do saber pesquisado
toma proporções que definem a relação dos estudantes com esse saber por todo
Ensino Fundamental. Acreditamos que especialmente nesse primeiro contato
mais formal dos estudantes com a noção de número fracionário por meio de
problemas podem ser institucionalizados elementos implícitos importantes para
a proposição de um novo contrato didático (BROUSSEAU, 1988), em que não
se ensina somente essa entidade numérica pela mobilização de apenas uma
concepção, a de parte-todo, mas ensina-se um conceito global que integre
diferentes concepções.
As dificuldades que pensamos encontrar no âmbito discente também
surgem entre as professoras, entretanto, as participantes apresentaram
predisposição para realizar um trabalho de exploração das técnicas para tarefas
sobre duas concepções especificas: as principais concepções de números
fracionários e sobre a adição de números fracionários. Ainda que de forma inicial
tímida as modificações promovidas pelas professoras podem em continuidade
compor uma organização matemática local. Identificamos numa primeira análise
que não foram somente os problemas elaborados que permitiram a criação de
técnicas diferentes, mas que a reflexão sobre estas fazia naturalmente surgir
novas questões, às vezes problemáticas o suficiente para alimentar o momento
de trabalho da técnica nas sessões de estudos.
Ademais, nossa investigação é apresentada em três eixos de acordo
com os modelos epistemológicos imbricados no processo de análise do objeto
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matemático estudado. No primeiro, realizamos um estudo epistemológico dos
números fracionários como forma de atuar no fenômeno da não compreensão
da razão de ser do objeto adição de números fracionários na instituição
pesquisada. No segundo, apresentamos nosso quadro teórico e revisão de
literatura, como suporte à desconstrução e reconstrução de praxeologias dos
sujeitos da instituição pesquisada e no terceiro eixo, descrevemos o percurso
metodológico, apresentando nossa proposta de dispositivo didático, a qual
utilizamos numa formação continuada com professoras participantes da
investigação que lecionam matemática no 6º ano. Ainda nesse eixo,
apresentamos resultados e realizamos as discussões para então concluirmos o
trabalho com as considerações finais.
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1 EIXO I – MODELO EPISTEMOLÓGICO DOMINANTE
Nesse

eixo,

apresentamos

alguns

elementos

relacionados

à

epistemologia do objeto matemático números fracionários, aspectos históricos
desse saber e de seu ensino para compreendermos a estrutura do que se tem
visto na educação básica aqui no Brasil. No segundo, os elementos da TSD, são
apresentados, aqueles que são utilizados nas análises, e no terceiro eixo
destacamos que esse estudo histórico epistemológico do saber a ser ensinado,
integra nossa abordagem metodológica. Além disso, a análise realizada nesses
termos contribui para a construção das sequências do dispositivo que será
detalhado ainda nesse último eixo, visando compreensão das diferentes
concepções de números fracionários e como associá-los a operação de adição.
Desse modo, discutiremos as características das concepções que
compõem o saber matemático abordado nessa investigação, visando à
importância do professor conhecê-las para integrá-las da melhor maneira
possível em suas escolhas didáticas para o ensino desse objeto matemático.

1.1 Estatuto epistemológico dos números fracionários e seu ensino
Apesar de parecer algo simples e de ao longo da história do fazer e
ensinar matemática os números fracionários terem assumido um estatuto de
saber a ser ensinado em si mesmo, os pesquisadores (LOPES, 2008;
CHARALAMBOUS & PITTA-PANTAZI, 2005; SILVA 1997, 2005) apontam
alguns problemas que persistem no ensino desse saber, visto que, este é
apontado como sendo de difícil compreensão devido ao grande número de
interpretações associados (BEHR, et al.,1983), as quais chamamos aqui de
concepções.
Parte da evidência dessa preocupação aqui no Brasil pôde ser
identificada, por exemplo, recentemente com a publicação de um número
especial da revista BOLEMA – Boletim de Educação Matemática, em 2008 sobre
frações, que por sua vez foi motivada pelas inúmeras solicitações de uma
abordagem que aprofundasse o tema. Esse material poderia ser um referencial
para o ensino dos números fracionários. Entretanto, as dificuldades ainda
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parecem bastante latentes tanto para o ensino como para a aprendizagem sobre
a essência desse tipo de número bem como com suas operações.
Abordamos dois aspectos nesse eixo, um diz respeito aos números
fracionários, para depois pensarmos nas operações com esses números e em
seguida cuidarmos das condições prescritas para transmissão desse saber à
sociedade, mais especificamente, em termos regionais, a nível nacional, por isso
inscreve-se nesse capítulo a busca de elementos da epistemologia desse saber
de referência em termos de prescrições dos programas de ensino, compondo
nossas análises institucionais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
Proposta Curricular de Matemática do 6º ao 9º ano, e do objeto adição de
números fracionários no Livro didático (LD) de matemática utilizado na instituição
escolar pesquisada. Salientamos que essas instituições para quais olhamos
interferem ou deveriam interferir diretamente nas condições de exercício da
profissão docente.
Cabe ainda, identificarmos qual modelo didático pressupõe um modelo
de estudo (de ensino e aprendizagem) institucionalizado da matemática (BOSCH
& GASCÓN, 2010). Esses autores apontam que os modelos que dão conta de
somente um momento centrado no momento tecnológico-teórico, ou num
momento do trabalho da técnica ou ainda num momento exploratório, fizeram
surgir outros tipos ideais de modelos didáticos que eles caracterizaram de
bidimensionais, porque integram dois momentos do processo de estudo da
matemática. Um é o momento clássico centrado no processo tecnológico-teórico
e do trabalho da técnica; o empirista, que considera os momentos de trabalho da
técnica e exploratório; e o construtivista que combina os momentos exploratórios
e tecnológico-teóricos (Ibidem).
Retomando a discussão sobre o saber matemático, é conveniente
destacar que os números fracionários assumem um lugar de destaque no
cenário de dificuldades em matemática, entre os conceitos mais complexos que
podem ser encontrados por estudantes durante o Ensino Fundamental. E um
dos principais fatores que contribuem para tal complexidade é a noção
multifacetada de conceitos que englobam outros cinco conceitos interrelacionados:

parte-todo,

proporção,

operador,

quociente

e

medida

(CHARALAMBOUS & PITTA-PANTAZI, 2005). Entretanto, chamamos a atenção
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que tais dificuldades podem ser analisadas sob a ótica da Antropologia da
Didática que considera além de aspectos cognitivos, outros ligados à instituição,
como às condições ou restrições da organização didática para o ensino desse
saber.
Como já foi dito, delimitamos o objeto matemático para aprofundarmos
o estudo do fenômeno que ajuda a configurar o problema didático, a dificuldade
de compreensão da razão de ser do objeto de saber, a adição de números
fracionários. Nesse sentido, corrobora LOPES (2008), apontando outro
fenômeno imbricado com esse saber:
“Alunos de quase todas as culturas cometem erros padrão no cálculo
de adição de frações, trata-se de um fenômeno conhecido como
sobregeneralização. Quem nunca viu crianças somarem numeradores
e denominadores como fazem nas multiplicações?” (p.10).

Não é difícil perceber essas dificuldades na prática enquanto professor
no Ensino Fundamental. E essa é uma das principais atenuantes da nossa
preocupação em torno desse tema. O erro ao somar essa nova entidade
numérica pode ser visto por dois ângulos: o cognitivo e o institucional. Enquanto
questão institucional é possível que o erro esteja relacionado à forma que as
organizações matemáticas foram institucionalizadas, dessa forma, equívocos
podem contribuir com o erro.
O ensino e aprendizagem de números fracionários têm sido
tradicionalmente problemáticos (CHARALAMBOUS & PITTA-PANTAZI, 2005) e
provavelmente é um dos mais graves obstáculos à maturação matemática das
crianças (BEHR, HAREL, POST&LESH, 1993), para entender tal objeto
matemático precisamos esclarecer como se compreende o conceito de número
fracionário. Quando por exemplo, conceituamos fração como representação de
um número que pode indicar parte de um inteiro ou de uma quantidade e
associamos essa ideia a uma figura, os estudantes podem associar parte da
figura a um número fracionário mesmo que ela não esteja dividida em partes
iguais. É o caso do número representado por

1
2

associado à figura 1.
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Figura 1 – Forma equivocada de associar um número fracionário a uma figura
Fonte: mdmat.mat.ufrgs.br

Percebe-se que de forma dominante a concepção de parte-todo (com
uso da técnica de dupla contagem) é a mais mobilizada na prática dos
professores ao realizar a análise do objeto matemático no livro didático, supomos
3

o motivo pelo qual isso ocorre. Por exemplo, no número representado por , 4 é
4

o denominador e indica em quantas partes o inteiro foi dividido, e o 3 é o
numerador e por sua vez indica quantas partes foram consideradas. Segundo
Silva (2005), não se sabe quando o ensino passou a mobilizar essa concepção
da forma que encontramos hoje na sala de aula, normalmente apoiado na
representação de superfícies e adotando como técnica a dupla contagem.
Valente (2002) citado por Silva (2005) aponta que no início do século XX,
Euclides Roxo, publicou um material instrucional que dentre outras coisas tratava
das frações mobilizando a concepção de parte-todo associado à medida, o que
talvez seja um indicio de quando tenha começado esse movimento de
mobilização desse conceito.
A ideia de fração em sua gênese se deu de forma simultânea as
necessidades das antigas civilizações em tarefas de medição, comparação e
distribuição (SILVA, 2005). Tais necessidades evocaram outras também
essenciais como registrar e calcular que conduziram os sujeitos envolvidos
nesse processo ao desenvolvimento de registros e regras operatórias, tanto com
números fracionários como com valores desconhecidos, fazendo surgir outra
necessidade mais geral, a de estruturar o ensino dessas concepções associadas
às principais tarefas dos sujeitos na sociedade (ibidem, 2005).
De forma efetiva, somente membros da sociedade chamados
calculadores utilizavam as frações, enquanto que outros faziam uso limitado de
acordo com suas necessidades da ideia de metades, um quarto, terça parte, ou
seja, frações unitárias, aquelas que têm essencialmente numerador 1, como é o
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caso de . Para fracionários com numeradores maiores que um, combinavam-se
2

algumas frações unitárias por meio da adição destas (WALL, 2014).
A notação que se aproximava da que utilizamos hoje foi a usada na Índia,
entretanto, sem a barra (WALL, 2014). E a respeito das representações de
números fracionários na antiguidade não eram consideradas pelos matemáticos
como números, essa rejeição perdurou até século XIX, mesmo após sua
sistematização (SILVA, 1997). Segundo essa autora, tal rejeição constitui-se
como um dos obstáculos epistemológicos no desenvolvimento histórico desse
saber de referência, isso em parte se deve ao fato de que, diferente dos números
naturais, essa nova entidade numérica não surge de um processo de contagem.
Fazendo um recorte sobre o número fracionário na escola moderna têmse evidências que a concepção de parte-todo mobilizada nos atuais manuais
escolares e nas práticas docentes de forma dominante ganhou vida própria sem
que se tenha registro exato de quando isso ocorreu (SILVA, 2005). Para essa
autora, tal concepção desvinculada da submissão na relação com outras
concepções é uma orientação recente do ensino e talvez isso se dê pelo fato das
necessidades práticas do ensino anteriormente realizado, como o praticado nas
academias militares não fizessem sentindo para o ensino de crianças.
Entretanto, Silva (2005) ainda destaca que um marco para o
desenvolvimento do ensino e do estudo das frações foi a mudança de registro
da escrita fracionária à escrita decimal e o desenvolvimento das estruturas
algébricas com operações bem definidas, afastando de certa forma o ensino dos
fracionários de situações que lhes dessem sentido. Ocorreu o processo de
privilegiamento de definições e investiu-se em terminologias em detrimento da
razão de ser desse objeto matemático no processo de ensino.
Ademais, outro obstáculo de ordem epistemológica relacionado a esse
tipo de número foi o conhecimento do número natural. Esse que contribuiu para
o desenvolvimento desse saber, ainda surge atualmente, implicando diretamente
na aprendizagem do conceito de número fracionário. Diante de situações em que
seja necessário mobilizar o conceito global dos números fracionários, o
estudante tenta utilizar seu conhecimento numérico relacionado aos números
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naturais, incluindo a mesma forma de operar, podendo ocorrer, por exemplo,
situações em que o estudante faça

1
2

1

2

3

5

+ = .

A forma supracitada para a adição de números fracionários é condizente
𝑎

𝑐

com o modelo algébrico: 𝑏 + 𝑑 =

𝑎 𝑥 𝑑+𝑏 𝑥 𝑐
𝑏𝑥𝑑

. Tal modelo é dominante na instituição

livro didático, por exemplo, utilizado na escola que pesquisamos, ou seja, é um
modelo dominante institucional. Mas, tal técnica para operar números
fracionários baseia-se num modelo de referência, que discutiremos no eixo II,
modelo este que dá sentido (da epistemologia da matemática) para a adição
desse tipo de número.
Além da razão de ser de ordem epistemológica, vemos uma tentativa de
se dar sentido social para o uso dos números fracionários de modo geral e
também para as operações com tais números. Podemos citar como razão de ser
social do saber “números fracionários” historicamente construída, a necessidade
de medir e representar medidas, retomando o trabalho dos “esticadores de
cordas” egípcios, diante de um problema social e econômico, as enchentes do
rio Nilo (SILVA & SODRÉ, 2000).
Dissemos anteriormente o que pode ter provocado a perda da razão de
ser do objeto em jogo no âmbito do ensino. E o recorte feito até aqui é para
justificar em parte as dificuldades enfrentadas por estudantes em torno do ensino
desse objeto.
Dentre as investigações já realizadas sobre o tema dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem dos números fracionários, apontam-se
aquelas relacionadas na compreensão desses números como algo que é
inerente à sua natureza, ou devido às abordagens instrucionais utilizadas para
ensiná-los (BEHR et al., 1993; LAMON,1999). Por meio do Percurso de Estudo
e Pesquisa (PEP), realizado com professoras de matemática que lecionam no 6º
ano, precisávamos considerar esses dois fatores para propor estudos dentro
desse grupo que dessem conta da natureza do saber e das organizações
didáticas para o seu ensino.
No que se refere ao ensino, outro ponto pertinente a discussão, é a
tentativa de compreender como pseudoproblemas, aqueles que trazem, por
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exemplo, representações de pizzas, de barras de chocolates (LOPES, 2008), e
tem surgido no ambiente didático, tem influenciado o processo de ensino e
aprendizagem dos números fracionários e suas operações. Isso nos interessa,
posto que, no PEP propomos a criação de problemas para o ensino da adição
de números fracionários especialmente no contexto extra-matemático. Como
exemplo desse tipo de problema, podemos apresentar: Um bolo foi dividido em
20 partes iguais, Paulo comeu 7 dessas partes. Que fração do bolo restou?
Espera-se que para tal o estudante responda que sobrou

13
20

do bolo, mas tarefas

como essas contribuem para que se compreenda sua necessidade de integrar
por exemplo, o currículo escolar?
Apontamos algumas pistas das principais dificuldades dos estudantes, a
primeira delas, que aparece de forma consensual, é compreender que o número
fracionário não é uma entidade formada por dois números inteiros ou naturais
para o caso de alunos do 6º ano, um sobre o outro. Na TAD, encontramos
alicerce para abrir as praxeologias existentes nas instituições onde este saber
tem sua ecologia1. Vencida essa dificuldade, outra que se apresenta é pensar
em um número que representa ideias diferentes. Por exemplo, o número
representado por

1
2

indica a depender da situação, uma noção de parte-todo,

ou razão, ou quociente. E como pensar em adicionar números que representem
essas ideias? De fato, o caminho é trabalhar essa operação associada à noção
de medida?
Tais dificuldades dos estudantes pela ótica que adotamos passam pelo
modelo didático existente que embasa uma determinada instituição. A técnica de
memorizar determinados algoritmos, por exemplo, é legitimada pela organização
didática da instituição, sendo esta baseada nos programas do currículo e nos
livros didáticos, logo, os estudantes aprendem ou não aprendem por um modelo
dominante imposto, não pelos professores, mas por um sistema.
Outro ponto de relevância no ensino acerca do objeto matemático em
jogo é a contextualização inadequada para o objeto número fracionário como
1

Fazemos referência a Ecologia didática do saber, proposto por Chevallard (1991). Nesse
sentido, referindo-se a um determinado saber a ser ensinado, diz respeito aos questionamentos
sobre como este se mantém vivo na instituição onde está instalado.
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indicado por Lopes (2008). Acrescentamos que esta pode ser dificultada ainda
mais quando do ensino da adição desse tipo de número, em que, segundo esse
autor, em uma busca por um realismo forçado à medida que pode ocasionar o
uso de termos técnicos que as crianças do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental,
no presente século não veem sentido em seu uso, como é o caso das polegadas.
Por outro lado, isso pode provocar novas situações que interferirão na
compreensão do processo que resulta nas operações entre esses números.
Há uma reinvidicação de Olszanka e Payne (1978, apud BEHR et al.,
1983), que a investigação, bem como a prática de sala de aula sugerem a
introdução de conceitos de número fracionário usando um modelo único e
recomendam o modelo de medida como o mais natural para as crianças e o mais
útil para a adição desse tipo de número, associado a problemas matemáticos em
torno desse saber. Assim, temos a exemplo desse conceito, situações como: Um
tambor pode conter 11 litros de leite. Quantas canecas de 2 litros serão
necessárias para encher esse tambor? Porém, conforme breve reflexão dos
aspectos históricos acreditamos que o ensino desse saber deve mobilizar não
só essa, mas diferentes concepções.
O primeiro a propor que o conceito de números fracionários é
multifacetado foi Kieren (1976), bem como que a compreensão do conceito geral
depende da obtenção de uma compreensão de cada um dos diferentes
significados (concepções) de números fracionários, não sendo este uma quinta
interpretação, e sim parte que integra todas as outras, a saber: medida,
proporção, quociente e operador. Na década seguinte, Behr et al. (1983),
recomendaram que a noção de parte-todo deve ser considerada uma concepção
distinta desse tipo de número.
A figura abaixo representa a ideia inicial de Kieren (1976), em que a
noção parte-todo e particionamento permeiam outras noções formando a
estrutura do megaconceito de números fracionários.
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Figura 2- Diagrama - modelo teórico de interpretações de números fracionários
Fonte: (CHARALAMBOUS & PITTA-PANTAZI, 2005).

As quatro concepções se relacionam com a resolução de problemas,
ponto que nos interessa nessa investigação, entretanto, de forma mais
específica para o nosso trabalho, vale ressaltar que a noção que melhor está
associada a adição de fracionários é a de medida. Na verdade, esse é um
modelo proposto para o ensino de números fracionários com foco na
aprendizagem dos estudantes, de forma que estes compreendam de modo geral
esse megaconceito. Por outro lado, está relacionado com as organizações
didáticas, à medida que se estrutura a forma de ensinar esse objeto ao
estudante.
É apontado por (CHARALAMBOUS & PITTA-PANTAZI, 2005), que não
existiam pesquisas que comprovassem empiricamente tal modelo, dessa forma,
se propuseram a elaborar um teste em que os itens estivessem relacionados a
todas as partes mostradas no diagrama acima, tanto com relação às concepções
como as operações associadas e ainda a perspectiva da resolução de
problemas.
Dentre alguns trabalhos desenvolvidos com o propósito de identificar e
organizar as interpretações que se podem conferir aos números racionais
destacamos um trabalho de Behr et al. (1983), no capítulo "Rational-Number
Concepts", que propõe uma classificação para essas ideias que consideramos
adequada para a compreensão do estatuto epistemológico do ensino dos
números fracionários, Charalambous & Pitta-Pantazi (2005) que trazem uma
perspectiva de integração dos conceitos a noção de parte-todo e resultados de
um trabalho empírico realizado com crianças do ensino primário e Silva (2005),
que trabalhou com as principais concepções de números fracionários com
professores em formação continuada.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998),
dos ciclos finais do Ensino Fundamental tem apontado como norte um trabalho
pautado na compreensão das concepções de números fracionários antes
mesmo de uma apresentação formal dos números racionais. Podemos inferir a
partir disso, que se propõem um trabalho em que a ideia desse número com suas
diferentes concepções surja em situações que estejam ligadas naturalmente as
necessidades cotidianas, como por exemplo, a ideia de metade, de um quarto e
outras que estejam relacionadas a números representados por frações unitárias.
Ademais, se o trabalho com concepções de números fracionários já
apresenta certo grau de dificuldade, pensamos que a situação se torna um tanto
mais complexa no que se refere ao trabalho com problemas matemáticos
abordando adição desses números. Pelo que fora argumentado anteriormente
sobre esse objeto matemático, nos leva a acreditar que elaborar problemas que
envolvam essa noção é uma ação didática que requer estudo. Para planejar
situações para o ensino o professor precisa ter clareza da concepção de número
fracionário que leva para sala de aula e de outros elementos que compõem a
organização didática para o ensino do objeto matemático em questão. Dessa
forma, as organizações matemáticas para o objeto adição de número fracionário
estão fortemente imbricadas as noções dessa entidade numérica, bem como,
das escolhas para realizar a transposição desse saber.
Em relação às dificuldades docentes, Silva (2005) aponta uma lacuna na
formação. Não há um trabalho orientado para a compreensão do número
fracionário nas licenciaturas, especialmente na de Pedagogia, o que acarreta um
ensino pelo que se estudou na Educação Básica. Dessa forma, podem instaurarse práticas de ensino com características tendencialmente estruturalistas e
mecanicistas (MONTEIRO & PINTO, 2005), cujas consequências podem ser o
privilégio de tarefas que serão resolvidas com técnicas bem determinadas,
aquelas dominantes e que podem ter um custo mais alto principalmente para os
estudantes, que por sua vez acarreta na ausência de espaço para situações
problemáticas de ensino, não havendo proliferação de técnicas diversas para
solução de tais tarefas.
Ao refletirmos sobre essas dificuldades apresentadas até aqui, no nível
de ensino como de aprendizagem é que chegamos à questão principal de nossa
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investigação: “Como os professores do 6º ano integram em suas escolhas
didáticas uma proposta de criação e resolução de problemas matemáticos sobre
a adição de números fracionários à luz da Teoria das Situações? Buscando a
partir dessa questão identificar os efeitos dessa proposta durante o processo que
denominamos sessões de estudos (SE) dentro do Percurso de Estudos e
Pesquisa (PEP), devido não ter um caráter formal de formação continuada.
Ainda sobre a relação do professor com o saber de referência discutido
nessa investigação, Magina e Campos (2008) apontam a partir de um estudo
realizado paralelamente com 70 professores polivalentes e 131 estudantes do 4º
e 5º anos, sobre o ensino das concepções de números fracionários, que houve
uma tendência considerável dos professores em não considerarem o grau de
dificuldade intrínseco de cada item das questões proposto pelas pesquisadoras,
especialmente nas concepções parte-todo e operador multiplicativo. Desse
modo, concluiram que uma possível causa para tais discrepâncias entre os
prognósticos e o real desempenho dos alunos estava relacionada ao fato de que
os próprios professores não tinham clareza sobre diferentes interpretações que
os fracionários e seus invariantes assumem, o que limitaria as estratégias que
auxiliariam os estudantes a superarem concepções equivocadas desses
números. Isto nos levou a pensar em incluir nas sessões de estudos do PEP
discussões sobre concepções dos fracionários mobilizadas pelos professores,
mesmo que a pesquisa supracitada tenha sido realizada com professores que
não tinham formação especifica em matemática, que não é o caso especifico das
participantes do nosso estudo.
Quanto às estratégias para o ensino de números fracionários, Nunes e
Bryant (1997), apontaram que existem limitações no processo usual de figuras
geométricas repartidas e coloridas para representação desse número, bem
como, pseudo-resultados satisfatórios do uso desse processo no ensino. A
crítica vai de encontro à forma reducionista de conceituar o número fracionário a
partir das figuras geométricas, como por exemplo, a parte pintada é o numerador.
Podemos perceber tal processo em livros didáticos, mesmo nos atuais,
sendo o caso mais preocupante quando se analisa livros mais antigos em que a
ideia de particionamento vem acompanhada de figuras que nem mesmo estão
divididas em partes iguais, dentre outros erros, inclusive conceituais presentes
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em algumas coleções. A figura 3 é mais um exemplo que representa uma
situação em que a figura não está repartida em partes iguais, mas que
comumente indica-se sua relação com a fração

8
16

ou

1
2

da figura da parte

colorida em relação ao inteiro.

Figura 3 – Erros no particionamento em figuras para representarem números
fracionários
Fonte: http://iveteadelinapinheiro.pbworks.com/

Há uma necessidade de representação do número fracionário de formas
diferentes como meio de facilitar a mobilização das concepções desses
números, porém compartilhamos da preocupação de alguns pesquisadores que
se dedicam ao tema quanto à abordagem feita em sala e o uso não intencional
dos manuais didáticos. O mesmo pode-se dizer dos algoritmos que são
trabalhados para apresentar ideias operatórias.
Em investigação realizada paralelamente com professores e estudantes,
Bertoni (2008) apoiando seu trabalho na Teoria dos Campos Conceituais de
Vergnaud, defende a necessidade da aprendizagem do conceito antes da
representação desse tipo de número. Essa autora aponta que crianças têm
dificuldades de dizerem o que é uma fração, ou se fração é um número ou
representação de um número. Do ponto de vista das escolhas didáticas para o
ensino do objeto matemático, no que tange a forma de realizar as operações
com números fracionários, a autora propõe o uso de algoritmos já utilizados para
números naturais também para operar fracionários, dessa forma, tenta superar
uma dificuldade para os estudantes, o conhecimento dos números naturais.
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Figura 4 – Algoritmos para operações com frações baseados nos números naturais
Fonte: Bertoni (2008)

Observamos que nesse exemplo não há uma procupação com o uso de
uma forma dominante de representação do número fracionário, porém com a
ideia desse tipo de número. Bertoni (2008), aponta que houveram exemplos
significativos de aprendizagem entre as crianças quando da utilização dessa
técnica. Como exemplo, menciona que algumas dessas crianças conseguiam
responder

5
3

1

− 6, pela compreensão do tipo de número que trabalhavam sem

passarem por algoritmos propostos para operações com fracionários
comumente utilizadas. Dessa forma, os estudantes chegavam ao resultado por
1

1

1

terem compreendido que 6 é metade de 3, assim, estariam tirando metade de 3
5

de 3. O êxito desse estudo de Bertoni, deve-se a mobilização de diferentes
concepções de números fracionários, servindo para nossa investigação em
termos de técnicas para adicionar esse tipo de número.
Olszanka e Payne (1978, apud BEHR et. al., 1983), por sua vez,
apontam outra forma de ilustrar ideias como a de adição de números
fracionários, usando papel dobrado e outros materiais que possam ser
manipulados, mas ressaltam que isso pode subestimar o nível de sofisticação
que é necessário para executar essas tarefas. Uma coisa é a criança saber como
ilustrar os números representados por

1
2

ou

1
3

usando palitos e outra coisa é

saber ilustrar a adição desses, usando o mesmo material. O uso desse tipo de
material para operar esses números pode resultar em novas estratégias para
resolução de tarefas? A manipulação desse tipo de material pelo professor nas
tarefas que deseja aplicar em suas turmas, modificam a interação do estudante
com o saber que está sendo ensinado? Essas questões conduzem a análise de
valores de variáveis didáticas que o professor pode manipular ao propor
problemas matemáticos para aplicação em suas turmas de 6º ano, que
discutiremos no eixo III.
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O uso de material concreto tem sido apontado em manuais pedagógicos
como aliados ao ensino dos números fracionários, mas segundo Behr et. al.
(1983), esses materiais que são uteis para ilustar o número podem não ser úteis
para ilustrar a adição com os mesmos. Ou seja, a adição de fracionários pode
ser mais significativa se for construída sobre um sólido conhecimento concreto
de fracionários individuais, o que não implica que a aprendizagem de adicionar
palitos ou papel dobrado facilitará a compreensão dessa operação com esse tipo
de número, recomendações refletidas no percurso de estudo e pesquisa e na
criação de problemas sobre o objeto de saber em questão.
Precisamos

investigar

as

contribuições das situações para

a

compreensão da adição de números fracionários por outro ângulo, o da criação
de problemas por professores regentes de turmas de 6º ano, participantes da
investigação. O que é feito de forma mais especifica no terceiro eixo desse
trabalho, sem perder de vista os elementos discutidos nesse eixo.

1.2 O objeto matemático números fracionários nos documentos de referência
1.2.1 Análise institucional dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
Apresentamos aqui o que se propõem para o ensino dos números
fracionários para o sexto ano de acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), por ser o referido objeto de difícil compreensão devido às
múltiplas concepções a ele associadas, conforme já explicitamos anteriormente.
Nessa instituição (PCN), no tópico conceitos e procedimentos é apresentado o
que se espera para os dois ciclos finais do Ensino Fundamental. Especificamos
aqui apenas o que está proposto para o 3º ciclo, que engloba o 6º ano.
Nessa etapa, indica-se o “Reconhecimento de números racionais em
diferentes contextos - cotidianos e históricos - e a exploração de situaçõesproblema em que indicam relação parte-todo, quociente, razão ou funcionam
como operador” (BRASIL, 1998, p.71). Percebemos aqui uma preocupação em
propor aos estudantes situações-problema como forma de melhor mediar o
saber a fim de que o estudante se aproprie do mesmo. Entretanto, retemos da
ideia de número racional o número fracionário e sobre este a concepção
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associada à medida não está listada entre as concepções desse tipo de número.
De antemão, já surge um primeiro questionamento, quanto ao que é proposto
por alguns educadores matemáticos que têm se debruçado sobre o
megaconceito de número fracionário (BEHR et. al, 1983), que para um trabalho
com adição de fracionários já introduzida no primeiro ano desse ciclo, deve-se
passar

pela

compreensão

das

principais

concepções

(SILVA,

2005)

especialmente a de número fracionário como medida.
Além da concepção de parte-todo, seria indicado a noção de medida,
bem como o uso de resolução de problemas associados a esses conceitos.
Contudo, é possível que exista tal lacuna, o livro enquanto um dos principais
recursos didáticos relacionados ao trabalho do docente tenta seguir
recomendações dos PCN e este não está trazendo para o trabalho dos
professores, aquilo que se tem discutido nas instituições de referência, no nível
de pesquisa. Por outro lado, veremos que o livro didático já traz uma abordagem
para essa operação, mas não deixa claro se o associa a ideia de fração como
medida.
Outra recomendação dos PCN é trabalhar “Localização na reta numérica
de números racionais e reconhecimento de que estes podem ser expressos na
forma fracionária e decimal estabelecendo relações entre essas representações”
(BRASIL, 1998, p.71).

Nesse caso, tais recomendações atendem a uma

tendência entre pesquisas sobre números racionais. Kilpatrick, Swafford,
Brandford (2001), por exemplo, apontam a necessidade de um trabalho com
diferentes formas de representar os números racionais para uma melhor
compreensão dos conceitos desse tipo de número, dentre as quais está a forma
fracionária.
Além disso, quanto às operações, sem tratá-las de forma especifica
quanto o tipo de número, é apontada a necessidade de:

Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema,
compreendendo diferentes significados das operações, envolvendo
números naturais, inteiros e racionais, reconhecendo que diferentes
situações-problema podem ser resolvidas por uma única operação e
que eventualmente diferentes operações podem resolver um mesmo
problema (BRASIL, 1998, p.71).
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Apesar de não estar tão clara, requer estratégias de institucionalização
muito cuidadosas, visto que, há um efeito forte do contrato didático na relação
do estudante com o saber que é realizar operações com frações, por exemplo,
da mesma forma que se opera com números naturais, primeira entidade
numérica abordada no início desse ciclo.
É observado que embora os significados das operações de adição e
subtração se iniciem no ciclo anterior, devido à complexidade dos conceitos que
integram esse tema é necessário um tempo maior para consolidação da
aprendizagem pelos estudantes, (BRASIL, 1998). Tal observação nos leva a
compreensão de que o trabalho deve ser consolidado em longo prazo, ou seja,
nos dois ciclos finais do Ensino Fundamental, ao mesmo tempo em que os
conceitos dos tipos de números que são indicados para estes ciclos vão sendo
apresentados, especialmente por meio de situações-problema, conforme
recomendação do PCN:

Associadas à ideia de combinar estados para obter um outro - ação de
juntar. Exemplo: os resultados de uma pesquisa sobre os esportes
preferidos pelos alunos de uma escola indicaram que
1

1

4

3

2
5

preferem

futebol, prefere voleibol, prefere basquete e os demais não optaram
por nenhuma dessas modalidades. Qual é a fração do total de alunos
que indica a opção por esses três esportes? (BRASIL, 1998, p. 108).

A partir dessa situação-problema há uma orientação de se realizar
modificações alterando a pergunta de modo que sejam trabalhadas também as
ideias de ‘separar e retirar’. “Exemplos: Qual é a fração do total de alunos que
indica a não-opção por essas modalidades? Qual é a fração do total de alunos
que indica a não-opção por futebol?” (BRASIL, 1998, p.108), todavia, não
encontramos uma indicação mais explicita a respeito da ideia de medida para o
trabalho com essas operações. Por outro lado, é clara a proposta de trabalhar
com situações-problema em que sejam possibilitadas diferentes formas de
representar os números racionais, como visto na ideia de transformação:
“Exemplo: há um ano atrás Carlos media 1,57 m. Neste último ano ele cresceu
0,12 m. Qual é a altura de Carlos hoje? ” (BRASIL, 1998, p. 108), entretanto,
essa análise extrapola nosso objeto de estudo.
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Uma proposta apresentada por nós nos encontros com as professoras
participantes durante o Percurso de estudos e pesquisa é que fossem feitas
modificações em enunciados dos problemas de modo a garantir que o contexto
daquela comunidade escolar fosse abordado. Estávamos assim tentando seguir
recomendações de Malaspina (2013), acerca da criação de problemas, que
temos chamado por vezes de elaboração de problemas. Essa estratégia como
vimos, está prevista nos PCN. Trazemos também algumas características do
trabalho com resolução de problemas nesse documento de referência nacional.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para o Ensino
Fundamental 3º e 4º ciclos, apontam os itens que classificaremos a seguir como
importantes para a compreensão dos números racionais e chama atenção para
cuidados com essa abordagem.
O estudo dos números racionais, nas suas representações fracionária
e decimal, merecem especial atenção no terceiro ciclo, partindo da
exploração de seus significados, tais como: a relação parte/todo,
quociente, razão e operador. (BRASIL, 1998, p.66).

A respeito desses significados retemos essa recomendação para a
representação fracionária e acreditamos ser pertinente, não nos focaremos
apenas aos PCN do 3º e 4º ciclos, visto que, esse objeto matemático já se inicia
nos ciclos anteriores 1º e 2º ciclos.

1.2.1.1 A concepção do número fracionário como medida inserir
No segundo ano a criança é apresentada a alguns números fracionários
de uso mais comum como a metade e a quarta parte, momento em que também
1

1

2

4

pode aprender a ler e escrever “ ” e " ", no entanto, isso não significa que ela
aprendeu a representar e interpretar esse tipo de número, do mesmo modo como
na pré-escola ela aprende a ler e escrever seu próprio nome, sem saber ler nem
escrever. Em ambos os casos, a representação simbólica e concebida como um
"bloco único" (“

1

1

2

4

”, "

"), sem muita preocupação com a função dos termos

numerador e denominador (BEHR et al., 1983), e claro, sem se pretender que
os alunos estendam essa forma de representação a outros tipos de pedaços. No
entanto, apesar da atenção ainda não ser dirigida para o sistema de
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representação, o tratamento dado a esses números já se reporta, de uma
maneira geral, a ideia de comparação da parte com o todo.
Aqui no Brasil o conceito de número fracionário bem como sua
representação deve ser tratado de forma mais sistemática no 2 o ciclo. No ciclo
anterior o contato com representações fracionárias é bem menos frequente; e no
cotidiano das crianças o uso de frações limita-se a representar as ideias de
metades, terços, quartos, mais pela via da linguagem oral do que das
representações (BRASIL, 1997).
É nesse próximo ciclo, segundo Behr et al. (1983), que se explicita essa
ideia de comparação parte-todo apoiada no uso tradicional de diagramas e é
comum o uso de barras retangulares, de pizzas, de bolos tomadas como
exemplos mais utilizados.
Os PCNs de Matemática (BRASIL, 1997) indicam que a relação partetodo se apresenta, portanto, quando um todo se divide em partes (equivalentes
em quantidade de superfície ou de elementos). Nesse caso, temos um número
fracionário que indica a relação que existe entre um número de partes e o total
de partes.
A assimilação desses exemplos depende do entendimento que se tem
da ação de repartir (em partes iguais) regiões geométricas, o que envolve uma
compreensão da noção de área. Mas eis que, nesse ponto podemos encontrar
alguns equívocos, seja quanto ao conceito ou ao uso das frações para
representar números fracionários.
Ainda no 2o ciclo alguns programas e livros didáticos contemplam outros
modelos de comparação parte-todo que não mais expressam a relação entre a
parte e um todo contínuo, mas se referem à comparação entre um subconjunto
e um conjunto discreto do qual ele é parte ("de um total de 20 balas, 3/4 são de
hortelã"), (BEHR et. al, 1993).
Segundo Behr (et. al. 1983), a interpretação parte-todo é geralmente
introduzida muito cedo no currículo escolar. As crianças já possuem um
1

entendimento primitivo, por exemplo, do significado de metade ( ) e do processo
2

de particionamento básico (Polkinghorne, 1935 apud Behr, et. al. 1983). Ainda
segundo Behr (1983), esse conceito de fração não é tratado de forma sistemática
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até o 5º ano do Ensino Fundamental. Analisando os PCNs, percebemos que esta
interpretação como as demais aparecerá de forma sistemática apenas no 4º ciclo
do Ensino Fundamental, compreendendo o 8º e o 9º anos. Daí surgem outras
questões: Como sistematizar esse conceito no 6º ano? E quais implicações do
seu ensino no 3º ciclo, visto que o PCN o aponta para o ciclo seguinte? Behr
(1983) discute outro fator importante sobre o ensino da álgebra, mas que tem
relação intima com o estudo das frações, muitas dificuldades dos alunos em
álgebra podem ser localizadas numa compreensão incompleta de ideias
anteriores de números fracionários.
Outro modelo de comparação parte-todo pode ser compreendido como
a representação do número fracionário na reta numérica. Este modelo apresenta
dificuldades especiais para os alunos, particularmente quando no segmento da
reta representado no papel figuram duas ou mais unidades. Neste caso, muitos
deles tendem a considerar como unidade a totalidade do segmento desenhado
e não o segmento unitário. Na verdade, a dificuldade dos estudantes está em
3

compreender que o ponto que na reta numérica, representa , por exemplo, é
4

3

justamente o ponto que está a 4 de unidade de distância do ponto zero.
Essa dificuldade sugere que os alunos não conseguem perceber que a
ideia na qual este último modelo se apoia é uma ideia de medida. Contudo, esta
dificuldade também pode ser associada à organização didática para o ensino
desse objeto matemático. Guerra e Silva (2008) apresentam resultados de um
estudo realizado por eles, com crianças do 2º ciclo do Ensino Fundamental, em
que a ideia de número fracionário está fortemente relacionada à interpretação de
fração como medida. Para tal, se baseiam no processo de contagem onde
concatena medidas de área e números. Eles mostram que se pode operar com
fracionários do mesmo modo que se manipulam com as áreas.
O interessante desse modo de trabalhar é que essas técnicas
operatórias para fracionários através do processo de contagem dão significado
a aprendizagem, pois já se encontram presentes na estrutura cognitiva da
maioria das crianças desde o 2º ano do Ensino Fundamental (GUERRA & SILVA,
2008). Do ponto de vista didático, os autores apresentam um momento didático
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do trabalho da técnica (BOSCH & GASCÓN, 2010) e institucionalizam uma
técnica que busca alicerce nos trabalhos de Euclides.
Ademais, todos esses modelos de comparação parte-todo (numa região
geométrica, num conjunto discreto ou na reta numérica) estão associados a
uma operação de medição (CHARALAMBOUS & PITTA-PANTAZI, 2005).
Em resposta a situações em que precisamos expressar o tamanho de
algo menor do que uma unidade pré-estabelecida aparece os números
fracionários, associados à ideia de dividirmos a unidade já pré-estabelecida em
partes iguais. Essas partes funcionam como subunidades e é possível observar
que elas caberão no que se quer medir. Essas ideias por sua vez se referem aos
termos numerador e denominador, termos que os estudantes apresentam
dificuldades para distinguir mesmo no 4º ciclo do Ensino Fundamental.
No desenvolvimento de nossa pesquisa focamos nossa atenção a essa
interpretação de número fracionário, bem como, a concepção de parte-todo,
compartilhando da crença de que a primeira concepção relacionada à segunda
é a que melhor se adapta ao nosso objeto, a adição de números fracionários.

1.2.1.2 Demais concepções de números fracionários no PCN
Existem situações em que os números fracionários aparecem como uma
expressão de um quociente ou indicando uma divisão, o que pode ser facilmente
identificado, por exemplo, como estratégias para resolver problemas que indicam
ideia de partilha.
Os PCN indicam essa ideia buscando exemplificar e ao mesmo tempo
diferenciar da interpretação de fracionário como parte do todo:
Outro significado das frações é o de quociente; baseia-se na divisão
de um natural por outro (a : b = a / b; b ≠ 0). Para o aluno, ela se
diferencia da interpretação anterior, pois dividir um chocolate em 3
partes e comer 2 dessas partes é uma situação diferente daquela em
que é preciso dividir 2 chocolates para 3 pessoas. No entanto, nos dois
2
casos, o resultado é representado pela mesma notação: . (BRASIL,
3
1997, p.66).

Igualmente, considerar os fracionários como quocientes envolve pelo
menos dois níveis de sofisticação, conforme é apontado por Behr (et. al,
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1983). Tomamos por exemplo, o número

8
4

interpretado como uma divisão
8

indicada por resultado estabelecendo a equivalência de e 2. Behr (et. al, 1983),
4

chama atenção para o fato dos números racionais poderem também ser
considerados como um campo de elementos de quociente, que como tal, podem
ser utilizados para definir a equivalência, a adição, a multiplicação, e a outras
propriedades de uma perspectiva puramente dedutiva. Este nível de sofisticação
geralmente requer estruturas intelectuais ainda não presentes nas crianças dos
1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental, isto porque relaciona o estudo de números
racionais com estruturas algébricas abstratas, daí a importância de uma boa
compreensão nos ciclos subsequentes.
A concepção que associa fração a ideia de razão é uma situação
diferente das interpretações apresentadas anteriormente. Como a razão é uma
expressão da relação entre os elementos de um par ordenado de números,
quantidades ou grandezas, pode-se dizer que expressa um índice comparativo
e não um número.
Nos PCN encontramos a ideia dessa interpretação associadas a
situações que exemplificam a noção de razão que se difere da de medida e de
quociente.
Uma terceira situação, diferente das anteriores, é aquela em que a
fração é usada como uma espécie de índice comparativo entre duas
quantidades de uma grandeza, ou seja, quando é interpretada como
razão. Isso ocorre, por exemplo, quando se lida com informações do
tipo “2 de cada 3 habitantes de uma cidade são imigrantes”. Outros
exemplos podem ser dados: a possibilidade de sortear uma bola verde
de uma caixa em que há 2 bolas verdes e 8 bolas de outras cores (2
em 10); o trabalho com escalas em mapas (a escala é de 1 cm para
100 m); a exploração da porcentagem (40 em cada 100 alunos da
escola gostam de futebol). (BRASIL, 1997, p.68).

O que interessa nesse tipo de situação é a relação entre as partes que
compõem o número fracionário, não sendo tão essencial nessa interpretação o
tamanho da parte ou do todo.
Já a concepção de número fracionário como operador é uma
interpretação

que

consiste

em

atribuir

a

esse

número

um

papel

de transformação, este representaria uma ação que se deve imprimir sobre um
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número ou uma quantidade sofrendo uma transformação do seu valor nesse
processo.
Behr et al. (1983), apontam que quando se associa ao número racional
p

na forma fracionária

q

a ideia de um operador, passa-se a ver esse número

como uma função que em determinado momento transforma uma figura
geométrica em outra, cujo tamanho é

p
q

vezes o tamanho inicial, em outros

transforma um conjunto em outro conjunto com uma quantidade de elementos
que é

p
q

vezes sua quantidade inicial de elementos, como no caso de calcular

2
5

de uma turma de 20 alunos.
Quando aplicamos

p
q

a um objeto contínuo (por exemplo, um

comprimento), podemos pensar em
redução. Assim, se

p
q

p
q

como uma combinação de ampliação-

age sobre um segmento de reta de comprimento L, este

segmento tem seu comprimento ampliado de p vezes e depois reduzido para um
fator q.
Quando

p
q

opera sobre um conjunto discreto, adota-se uma interpretação

de multiplicador divisor. O número racional

p
q

transforma um conjunto de n

elementos inicialmente num conjunto com n.p elementos e depois esse número
p

é reduzido a n . . Assim para Behr (et. al, 1983), a fração nesta interpretação
q

p

assume a forma de uma "máquina-função", ou seja , será concebido como uma
q

máquina em que para uma entrada de q temos uma saída de p.
O que podemos reter da análise dessa instituição com relação ao saber
que compreende nossa investigação é que pela apresentação das concepções
mostradas acima, fica implícito o modelo dominante para a adição dos números
fracionários, ainda que sejam apresentadas discussões das diferentes
concepções do número e de ser um documento que não faz menção a técnicas.
O fato de o modelo ser implícito, possivelmente implica na utilização pelos
sujeitos das instituições (escolas) que utilizam tal documento de referência,
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sendo tal ação complementada pela adoção dos livros didáticos, os quais
apresentam técnicas e modelos claramente.
1.2.1.3 Em busca de uma ecologia para criação e resolução de problemas
Apresentamos nesse tópico, os elementos da criação e resolução de
problemas matemáticos sob o ponto de vista dos PCN, e depois no eixo II,
Modelo Epistemológico de Referência – MER, tópico 2.1 criação e resolução de
problemas, apresentaremos essa temática sob a ótica de algumas pesquisas
retendo aspectos que contribuem para a organização da proposta de formação
continuada de professores nessa perspectiva, que será descrita na sessão
Percurso de Estudo e Pesquisa - PEP.
A resolução de problemas é indicada nos PCN como ponto de partida da
atividade matemática, em contrapartida a simples reprodução de procedimentos
e acumulo de informações (BRASIL, 1998). Nesse documento é apontado que
os problemas não têm desempenhado seu verdadeiro papel no ensino, visto que,
normalmente são utilizados para fixar conhecimentos adquiridos pelos
estudantes. No momento em que fora publicado, se questionava a prática mais
frequente de utilização de problemas nas aulas de matemática: “... ensinar um
conceito, procedimento ou técnica e depois apresentar um problema para avaliar
se os alunos são capazes de empregar o que lhes foi ensinado. ”(BRASIL, 1998,
p.40).
Acredita-se que atualmente, não é diferente, mesmo com o grande
número de estudos relatados em eventos da área de Educação Matemática.
Observe-se que a forma institucionalizada de trabalho com problemas
matemáticos, com aplicações pontuais, instaura um contrato didático, onde os
estudantes acreditam que resolver um problema significa realizar cálculos com
os números do enunciado ou aplicar algum conhecimento que aprenderam nas
aulas (BRASIL, 1998).
Encontramos uma análise dessa situação anteriormente citada
indicando que o professor deixa de explorar a atividade matemática “para
explorar os resultados, as definições, as técnicas e as demonstrações” (p.40).
Essa observação do PCN remete a um modelo ideal didático de referência em
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que se privilegia o momento de trabalho da técnica (BOSCH & GASCÓN, 2010),
em um polo e o momento tecnológico-teórico no outro. Segundo o PCN, o saber
matemático não está sendo apresentado ao estudante como um conjunto de
conceitos integrados de forma que seja possível resolver um conjunto de
problemas, ao contrário, apresenta-se como um conjunto de discurso simbólico,
abstrato e incompreensível (BRASIL, 1998), indicando que o trabalho da técnica
pode estar dissociado de um discurso que o justifique.
Vale ressaltar que essas observações feitas nos PCN estão cada vez
mais atuais. É possível tomarmos uma determinada sala de aula como referência
e o relato do trabalho com problemas ser o mesmo. Mas por outro lado, segundo
esse documento, a resolução de problemas na perspectiva amplamente indicada
pelas instituições de pesquisas possibilita aos estudantes mobilizarem
conhecimentos e desenvolverem a capacidade para gerenciar as informações
que estão ao seu alcance (BRASIL, 1998). Apresentamos um contraponto a
respeito dessa observação, a resolução de problemas tem esse potencial na
medida em que os problemas sejam elaborados e aulas planejadas com análise
prévia da ação do estudante interagindo com esse tipo de tarefa.
Na nossa análise buscamos encontrar uma ecologia para criação de
problemas enquanto recomendação aos professores de matemática. Primeiro é
possível identificar a resolução de problemas, como eixo organizador do
processo de ensino e aprendizagem, que seguem os princípios:
a. Situações-problema são ponto de partida do processo de ensino e
aprendizagem e não sua definição;
b. Explorar problemas contribui na abordagem de conceitos, ideias e métodos
matemáticos;
c. Problema não é exercício;
d. O aluno constrói um campo de conceitos que ganha sentido num conjunto de
problemas.
Esses princípios servem para trazer uma primeira caracterização de um
conceito de problema matemático.
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Um problema matemático é uma situação que demanda a realização
de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou
seja, a solução não está disponível de início, mas é possível construíla. (BRASIL, 1998, p.41).

É dado pista de uma orientação teórica que baliza uma proposta de
situações didáticas por meio de problemas. Além do que os PCN já apontam um
problema didático observado até a época de sua publicação, mas que ainda
persiste. O que comumente tem sido denominado problema, usualmente
apresentado aos estudantes não constituem verdadeiros problemas, visto que,
não apresentam um desafio real nem a necessidade de verificação para
validação do processo de resolução (BRASIL, 1998).
Com base nesse conceito e na identificação desse problema didático
são apontados nesse documento alguns pressupostos para a resolução de
problemas, dentre os quais se destacam:
a. elaboração de um ou vários procedimentos de resolução;
b. comparação de resultados;
c. Validação de estratégias de resolução.
Mais que uma busca por respostas corretas aos problemas propostos,
os PCNs indicam a necessidade do desenvolvimento de habilidades que cedem
lugar a importância do processo de resolução. Nesse sentido, o estudante por
meio de problemas ou situações-problema deve ser estimulado a questionar a
própria solução, a questionar o próprio problema (gerando rupturas no contrato
didático estabelecido até dado momento), a transformar um determinado
problema na fonte de outros (gênese do processo de criação de problemas), a
formular problemas a partir de certas informações (criação de problemas) e a
analisar problemas abertos.
Vemos que há uma ecologia de criação de problemas institucionalizada
nos PCNs, na medida em que existem prescrições a respeito do saber a ser
ensinado e de forma implícita praxeologias. Tais praxeologias se configuram
quando o professor associa as técnicas que conhece aos tipos de tarefas
indicados nos PCNs, normalmente aquelas institucionalizadas de forma
dominante que para o ensino dos números fracionários associa como principal
conceito a concepção de parte-todo.
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Mas essa prática está indicada como algo prescrito para os estudantes,
se pensarmos por consequência, fica subtendido que para que o estudante
formule novos problemas, essa deve ser também uma ação constante da práxis
docente, isso porque o contrato estabelecido no campo implícito se dá na relação
dos estudantes, professores e o saber em ações que são planejadas pelos
professores. Assim, antes de passar pelo processo de elaboração de problemas
como uma atividade que garanta aprendizagem dos estudantes acreditamos que
do ponto de vista didático, essa é uma ação docente, devendo integrar suas
escolhas didáticas.

1.2.2 Proposta curricular de matemática para o 6º ao 9º ano
A proposta curricular (PC) de matemática é um documento especifico
que objetiva orientar o trabalho docente. Dessa forma, se refere de modo geral
aos fundamentos conceituais do saber, conhecimentos e habilidades e
orientações didático-pedagógicas, com intuito de nortear as intervenções de
ensino e aprendizagem da matemática numa determinada instituição.
Esse documento aponta como uma preocupação a concentração do
índice de repetência no 6º ano. Essa é uma fase com características especificas
e que vai determinar o percurso dos estudantes nos últimos anos do ensino
fundamental. Essa preocupação é justificada ainda pelas transições que ocorrem
tanto no aspecto cognitivo (iniciando aos 11 anos, passagem para estágio das
operações concretas) quanto na estrutura da organização do ensino para esse
novo ciclo – vários professores, tempo de aula diferente, etc. (BAHIA, 2013).
Esses aspectos foram levados em consideração para a elaboração desse
documento.
A PC que analisamos traz competências e habilidades que começam a
ser exploradas nos anos iniciais, ficando para os 3º e 4º ciclos a função de
aprofundá-las e mostrar caminhos para sua sistematização.
Para cada eixo ou bloco de saberes matemáticos são apresentadas
algumas competências gerais com descrição de algumas habilidades que devem
ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo dessa fase de estudo, que vai dos
11 aos 14 anos. Dentre as competências indicadas, identificamos uma no bloco
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números e operações, no qual se enquadra o saber de referência que compõe
nossa investigação que está relacionada de forma mais direta com trabalho com
fracionários. Esta segue num âmbito mais amplo, orientações dos PCN. São
duas as habilidades que fazem referência a entidade fracionária.

Figura 5 – Competências para números e operações - Proposta Curricular de Matemática
Fonte: Bahia (2013, p.126).

De maneira geral, a História da Matemática é indicada como ambiente
de aprendizagem que vai permitir justificar a origem dos inteiros e dos racionais,
permitindo articular com as necessidades históricas das sociedades, como as
ligadas às atividades comerciais. Recomenda-se que as situações em torno
desse bloco se deem a partir também das outras tendências em Educação
Matemática, entretanto, reforça-se que o ponto de partida seja a resolução de
problemas.
Especialmente, para as operações a indicação é que o tratamento seja
por meio da resolução de situações-problema que expressem as necessidades
da sociedade em que estão inseridos. Além disso, está prescrito que os
estudantes devem ser desafiados a elaborem problemas e resolverem os
problemas dos colegas de classe; bem como socializar as estratégias de
resolução. Essa recomendação concatena tanto com o que vem sendo proposto
por MALASPINA (2013), sobre a criação de problemas, como por BROUSSEAU
(1986) em sua proposta de situações com fins didáticos.
Como dissemos na análise dos PCN, para uma prática discente ocorrer
como indicada nessa PC é preciso antes que exista uma ecologia para a criação
de problemas, especificamente para o saber adição de fracionários. Todavia,
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essa prática possivelmente não faz parte da rotina docente como uma atividade
reflexiva. A importância de resolver problemas precisa ser reconhecida em uma
dada instituição, por exemplo, na escola investigada como uma prática válida
entre as escolhas didáticas dos professores, para então ser uma atividade que
compõe o âmbito facilitador da aprendizagem, sob risco de ser sufocada e
desarticulada se partir apenas de alguns alunos.
No trabalho docente a PC é complementada e implementada na sala de
aula com o auxílio do livro didático, que surge como uma das ferramentas mais
importantes de apoio para o desenvolvimento da aula, cuja análise
apresentaremos a seguir.

1.3 Análise do objeto número fracionário no livro didático de matemática do 6º
ano
O livro adotado na escola nas quais as professoras participantes da
pesquisa fazem parte do corpo docente, no município de Ibitiara, é o “Vontade
de Saber Matemática” de Joamir Souza e Patrícia Moreno Pataro da Editora
FTD. A escolha do referido manual, deveu-se a utilização na instituição
pesquisada. Sua análise está relacionada as possíveis influencias do seu uso e
as escolhas didáticas das professoras participantes para o ensino do objeto
adição de números fracionários.
A abordagem dada aos números racionais vem como um capítulo
dedicado ao estudo dos números fracionários, intitulado “Frações”, unidade 6.
Em primeiro lugar, buscamos identificar as concepções de números fracionários
emergentes nesse capítulo. Em seguida, buscamos os problemas propostos
para o ensino do saber frações como modo geral e em especial o ensino da
adição de frações.
De acordo com o guia de livros didáticos PNLD 2011, a coleção
supracitada privilegia a apresentação de algoritmos e procedimentos em
detrimento a apresentação de conceitos (SEB, 2010). Além disso, há uma maior
concentração na abordagem do bloco números e operações, especialmente no
livro do 6º ano. É notável um aprofundamento no bloco tratamento da
informação, o trabalho é bem cuidadoso, assim como bem contextualizado (SEB,
2010).
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Figura 6 – Abordagem dos conteúdos – coleção Vontade de saber Matemática
Fonte: Guia de Livro didático – PNLD 2011

Especialmente no 6º ano os números e as operações representam
grande parte dos conteúdos abordados, o que vai diminuindo até o 9º ano. Mas
discutiremos a seguir que talvez a proposta de abordagem seja insuficiente ao
tentar trabalhar com a ideia de números em longo prazo. Igualmente, mesmo
com o espaço destinado a números e operações no caso especifico do
tratamento dado aos números racionais, que no 6º ano é representado pelo
estudo das “frações2”, ainda não dá conta, por exemplo, de uma apresentação
mais definida das concepções de números fracionários, além do comumente
utilizado, parte-todo/partição.
Ainda, conforme parecer do Guia de livro didático de matemática do
PNLD 2011, a coleção em todo seu conjunto é bem organizada e utiliza um
vocabulário adequado ao estudante. As informações são claras bem como as
instruções e a presença de textos variados pode contribuir com o estimulo a
leitura. São bem avaliadas também as ilustrações (SEB, 2011). Dessa forma, o
único ponto que talvez traga conflitos no campo didático seja o uso dos
algoritmos em maior escala, enquanto pesquisas sobre o ensino dos números
fracionários apontam para um trabalho mais voltado para a conceituação.
A estrutura organizacional regional do capítulo 6, do LD “Vontade de
saber Matemática” é formada por algumas seções conforme apresentado no

2

O capítulo do livro didático é intitulado Frações. Os autores não deixam explicita a diferença
que estabelecemos nesse estudo entre número fracionário e fração.
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quadro a seguir, sendo o ponto crucial da nossa análise a estrutura
organizacional local desse mesmo capítulo na seção 9.

Quadro 1 – Estrutura organizacional do Livro didático

Seção
6.1

Título da seção
Introdução

Def.
-

Ex.
2

Exe.
-

Pág.
2

6.2

As ideias de fração

4

5

19

2

6.3

Leitura de frações

-

16

1

1

6.4

Frações próprias e impróprias

3

2

5

1

6.5

Números na forma mista

-

1

4

1

6.6

Frações equivalentes

-

2

12

1

6.7

Simplificação de frações

-

1

6

1

6.8

Comparação de frações

1

3

12

2

6.9

Adição e subtração

-

2

10

3

6.10

Multiplicação

-

2

8

2

6.11

Frações e Porcentagem

1

3

11

2

9

39

83

17

Totais

Fonte: Dados extraídos de Souza, Pataro (2012).

Vale salientar que o que está sendo colocado como definição na verdade
são descrições de procedimentos de resolução de um tipo de tarefa que é
dominante em cada seção.
Pretendemos confrontar as impressões apresentadas na formação e na
entrevista realizada com as professoras participantes da investigação sobre os
problemas apresentados no livro supracitado, além de fazermos uma análise
praxeológica de tais problemas, ressaltando as tarefas, as técnicas, a tecnologia
e a teoria associadas a esses problemas. Faremos o mesmo no eixo III no qual
detalhamos o PEP, com os problemas elaborados pelas professoras para o
ensino da adição de frações.
Os autores do LD iniciam o tema fração apresentando um contexto que
talvez não seja o mais próximo dos estudantes, mas no nível de informação e
curiosidade introduz uma das concepções de números fracionários. Falando
sobre o ouro e como determinar a quantidade de quilates, os autores apresentam
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a fração como parte-todo/partição, que é uma ideia de número fracionário que já
é possível adotar no 4º e 5º anos do 2º ciclo do Ensino Fundamental.
Fica assim representada essa ideia inicial de número fracionário: “...O
quilate indica a quantidade de partes de ouro contida em 24 partes da liga. ”
(SOUZA, PATARO, 2012, p.124). Salientamos que tal noção perpassa por
outras concepções desse tipo de número, que devem estar interligados para
fortalecer uma estrutura maior (megaconceito), conforme apontam Kilpatrick et
al. (2001).
Uma preocupação didática surge a partir da apresentação de qualquer
que seja a tentativa de contextualização do saber a ser ensinado. É necessário
pensarmos sobre possíveis elementos do contrato didático (BROUSSEAU,
1986), que podem ser estabelecidos a partir dessa concepção inicial
apresentada no LD. O que queremos dizer com isso, é que a depender da forma
a ser institucionalizado pelo professor, talvez esse seja o conceito mais marcante
para o estudante, sendo eleito o único para esse tipo de número. Já falamos
anteriormente, sobre as dificuldades em torno do conceito de números
fracionários, apresentados por diversos pesquisadores, daí reforçarmos o
chamado para uma dedicação especial a abordagem que será dada ao ensino
desse saber.
Retornando a análise da ideia apresentada na introdução do capitulo
“Fração”, no livro analisado, a representação, comumente utilizada para o tipo
de número estudado não é de imediato apresentada na situação. Na página
seguinte os autores fazem uso de figuras para complementar tal ideia. Não
esqueçamos que nossa atenção deve voltar-se a abordagem dada a adição de
números fracionários. Mas então, por que estamos falando sobre as concepções
de desse tipo de número? É fundamental que fique claro para professores e
alunos que o número fracionário é parte de um megaconceito (LOPES, 2008),
para sua compreensão é importante passar por suas principais concepções,
como forma de fortalecer a noção geral desse tipo de número. Assim, a
compreensão da ideia de adição de frações está não só associada à ideia de
medida, mas também ligada as demais concepções.
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Por meio de uma breve apresentação histórica do saber número
𝑎

fracionário, esse tipo de número é apresentado utilizando-se a representação 𝑏,
sendo a e b números naturais e figuras (quadriláteros), nas quais estão pintadas
algumas partes do total em que foram divididas. Os autores deixam claro para
os estudantes que os números inicialmente apresentados estão relacionados à
ideia de “parte de uma figura” e indicam também que podemos utilizar as frações
como “razão” e exemplificam:

Em uma sala de aula estudam 26 alunos, dos quais 14 são meninas.
Podemos representar a quantidade de meninas dessa sala pela fração
14
[...] a quantidade de meninas dessa sala está na razão de 14 para
26
26” (SOUZA, PATARO, 2012, p.126).

Nessas duas ideias iniciais que são apresentadas no livro didático
identificamos o uso de duas formas de representar o número fracionário. De
acordo com Kilpatrick, Swaford, Findell (2001), para uma melhor compreensão
dos conceitos dessa entidade numérica, um trabalho com várias representações
de forma a escolher a mais útil para resolver determinados problemas é um
caminho válido.

Figura 7 – Diferentes representações da metade
Fonte: Silva (2012), trabalho de dissertação – Universidade de Lisboa
1

Na figura acima temos algumas formas de representar o número .
2

Pensar num trabalho com essas diferentes formas de representar um número
fracionário requer um trabalho minucioso com suas diferentes concepções. Por
exemplo, o número racional na forma decimal “0,5”, requer o trabalho com a
noção de quociente, depois da ideia de parte-todo.
A terceira ideia de número fracionário apresentada no LD é a desse
número como quociente: “A fração também está relacionada ao quociente de
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uma divisão. A fração , por exemplo, representa 1 inteiro...” (SOUZA, PATARO,
5

2012, p.127). Apesar de não estarem explícitas outras concepções de números
fracionários nesse material analisado, nas tarefas propostas elas surgem e
precisam de institucionalização, e/ou adaptações para serem trabalhados com
os estudantes. É o caso da ideia de operador. Um elemento interessante a
respeito da concepção parte-todo nesse livro é que não são utilizadas apenas
figuras geométricas planas, especialmente os quadriláteros para estudar tal
noção, encontramos diferentes figuras em diferentes situações contextualizadas
e esse tipo de tarefa pode gerar a construção de novas técnicas.
Na primeira sequência de tarefas constituída de 20 questões não é
abordada a ideia de medida, pensamos que seria interessante já na introdução
as ideias que perpassam as atividades e as tecnologias que serão utilizadas para
tais tarefas já apresentarem todas principais ideias de número racional.
Entretanto, existem questões que podem ser modificadas e tal noção pode
aparecer facilmente. A respeito da modificação de problemas, discutimos essa
estratégia dentre as habilidades dos professores na criação de problemas
matemáticos como forma de utilizar o livro didático e ampliar a abordagem do
saber por meio de tarefas que considerem o contexto do estudante, bem como,
de outros elementos que constarão do planejamento dessas tarefas.

Figura 8 – Problema utilizando noção de medida
Fonte: Souza , Pataro (2012, p. 131)
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Antes de trabalhar com as operações de adição e subtração dos
fracionários são apresentados a equivalência de números fracionários,
simplificação e a comparação desse tipo de número. Acerca desses três tópicos,
a estrutura em que são apresentados parece que é dado aos três um estatuto
de saber. Esses três conteúdos (saberes escolares), da forma que se
apresentam são criações didáticas, que visam atender necessidades de uma
determinada sociedade.
Na estrutura em que esses saberes escolares são apresentados no LD,
podemos dizer que são ferramentas para compreensão de uma concepção geral
dos números fracionários, especialmente de suas operações. Nas praxeologias
apresentadas nesse manual didático, principalmente a equivalência, são
utilizados para justificar as técnicas para realizar as operações de adição e
subtração.
Para abordagem dos supracitados conteúdos, os autores utilizam uma
situação-problema utilizando a noção de comparação de frações. Na seção de
exercícios, a abordagem feita vai de tarefas mais simples a desafios, e nesse
caso, vislumbramos adaptações, já visando uma aproximação com a adição de
números fracionários.

Figura 9- Desafio envolvendo operações com números fracionários
Fonte: Souza, Pataro (2012, p.142)

Ao iniciarem o tópico Adição e subtração, os autores apresentam uma
situação, descrita da seguinte forma:
“Antônio vai fazer uma viagem de carro com origem em Belo Horizonte
3
(MG) e destino em Porto Seguro (BA). Ele percorreu do trajeto até a
4

12

1ª parada e depois
do recurso até a 2ª parada. Que fração
12
representa o trajeto percorrido por Antônio até a 2ª parada?” (SOUZA,
PATARO, 2012, p.143).
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Em tarefas como a descrita anteriormente, é relevante identificarmos as
técnicas para resolução, bem como o discurso tecnológico-teórico que compõem
a praxeologia dos membros da instituição em que o LD é utilizado. De antemão,
é possível inferir que a organização matemática prevista para esta tarefa, segue
um modelo, que por hora fora apresentado nas tarefas exemplos do livro
didático.
Parte da análise que objetivamos aqui, se ocupa das organizações
matemáticas associadas aos problemas propostos no LD. Logo que a tarefa
supracitada, é apresentada surge uma instrução clara de que para resolver tal
problema “precisamos fazer uma adição de frações” (SOUZA, PATARO, 2012,
p.143).
As figuras continuam presentes como forma de auxílio à compreensão
da operação, no entanto, fica totalmente explicito que existe um caminho para
resolver questões dessa natureza: “Em uma adição de frações cujos
denominadores são iguais, adicionamos os numeradores e mantemos o
denominador” (SOUZA, PATARO, 2012, p.143). O que justifica essa “regra”?
Não está explicito isso no texto que explica a adição de números fracionários no
livro. Certamente, ficou para o professor a tarefa de apresentar uma tecnologia,
bem como uma teoria que justifiquem a técnica utilizada. O professor precisa
estar instrumentalizado para responder aos porquês que surgirão em suas aulas.
Enquanto material de apoio didático bastante utilizado, o LD é uma das formas
de registro escrito, da ausência de questionamentos tecnológicos e do uso de
técnicas dominantes (LUCAS, 2010), que certamente guiam as práticas
docentes.
Como suporte para justificar o uso de uma técnica aplicado a resolução
de uma tarefa, surge uma tecnologia que por sua vez é justificada por uma teoria
(CHEVALLARD, 1999). É com base na Teoria Antropológica do Didático
(ibidem), na qual Chevallard apresenta a atividade matemática como atividade
humana, propondo praxeologias matemáticas e didáticas para discutir o fazer
matemático dos professores e estudantes no processo transpositivo, que
prosseguimos a análise do LD.
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A ideia de praxeologia que apresentamos segundo Almouloud (2007),
forma uma praxeologia pontual, na qual procuramos caracterizar, analisar e
buscar as razões da existência do saber nas instituições especificas no estudo.
Fazemos um desdobramento para analisar tal praxeologia em quatro noções,
representado pelo bloco completo [T, , θ, Θ], definida da seguinte forma: [T] (tipo
de tarefa), os exercícios propostos no LD, sendo eles situações-problema.
A partir disso, identificamos o que se quer na tarefa, por exemplo,
calcular a soma de dois números fracionários. A (s) técnica (s) [], constituindo o
como fazer para resolver a tarefa, no nosso caso especifico como resolver
determinado problema. Essa noção descreve o passo-a-passo para resolução
do problema, que vai por sua vez sendo justificado por uma ou mais tecnologias
[θ], que são nada mais que as propriedades utilizadas nas técnicas, que vão
justificar porque utilizamos tais técnicas para cumprir determinada tarefa, como
exemplo temos a equivalência de fracionários como ferramenta para realizarmos
a adição desse tipo de número com denominadores diferentes. Ao menos é essa
a tecnologia encontrada no LD, contudo, vemos que há uso de ilustrações para
auxiliar na compreensão do uso de tal tecnologia. Finalmente, a teoria [Θ],
justifica a tecnologia, essa se apoia em uma estrutura maior e mais elaborada
que para nosso estudo que são as Operações com Números Racionais, em
especial a Adição de números fracionários.
A estrutura da análise praxeológica apresentada anteriormente não fica
explicita (no LD), cabendo a nós docentes no nosso planejamento, analisarmos
antecipadamente, principalmente na proposta que apresentamos de situações
adidáticas, quais técnicas, qual tecnologia e qual teoria estão por trás da
resolução de determinadas tarefas que nortearam o desenvolvimento da
atividade matemática dos sujeitos em uma determinada instituição.
No que se refere à adição de números fracionários com denominadores
diferentes é apresentado no LD uma tarefa/exemplo: “Letícia e Márcio
compraram uma pizza com 12 pedaços iguais. Letícia comeu

1
4

da pizza e

1

Márcio, 6. Que fração da pizza Letícia e Márcio comeram juntos? ” (SOUZA,
PATARO, 2012, p.144). Há uma indicação clara de que para resolver essa tarefa,
é preciso somar os números

1
4

1

e 6. Entretanto, sinalizam que a regra não é igual
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a soma anterior, pois os denominadores são diferentes. É nesse ponto que os
autores recomendam que sejam escritos números fracionários equivalentes a

1
4

1

e a 6, até que sejam encontradas dentre eles fracionários com o mesmo
denominador.

Figura 10 – Técnica 1 de obtenção de frações equivalentes
Fonte: Souza, Pataro (2012, p. 144)

A outra técnica apresentada é a mais popularizada nos livros didáticos.

Figura 11 – Técnica 2 de obtenção de frações equivalentes
Fonte: Souza, Pataro (2012, p. 144)

Identificamos duas técnicas para a tarefa/exemplo apresentada no LD.
A primeira está descrita acima, escreve-se por meio de sucessivas
multiplicações ao numerador e denominador dos números fracionários a serem
somados, fracionários equivalentes, depois realiza a adição utilizando algoritmo
especifico. A outra se difere da primeira pelo uso do cálculo do mmc dos
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denominadores para depois realizar a escrita de frações equivalentes, ambas
utilizam esse procedimento de equivalência de números fracionários como
tecnologia para a técnica. Dessa forma, sintetizamos essas técnicas no quadro
abaixo.

Quadro 2 – Organização Matemática do exemplo 2 para adição e subtração de frações

Tarefa

Técnicas

Bloco Tecnológicoteórico.

1
T“

Indicar

número

–

Consiste

em

escrever Equivalência

de

o fracionários equivalentes fazendo fracionários.
sucessivas

multiplicações

dos

total números1 e 1 por números naturais
4 6
que corresponde
2, 3, 4, ... até que sejam
a porção da pizza
encontrados fracionários com o
comida por Leticia
mesmo denominador. Em seguida
e Márcio”.
somar os fracionários com uso de
fracionário

algoritmo.
2

–

Consiste

fracionários
1

números4 e

em

escrever Equivalência

equivalente
1
6

de

aos fracionários.

por meio do cálculo

do mmc dos seus denominadores.
Realizar a soma dos fracionários
equivalentes através do uso de
algoritmo especifico.
Fonte: Dados da pesquisa

Pensamos que a apresentação de duas técnicas como surge no LD,
instaura um contrato didático talvez implícito em que o estudante as utilizará para
solucionar as tarefas que lhes forem propostas, mesmo que estas não sejam
exercícios de fixação. Nesse aspecto, uma possível saída é o trabalho com
outras técnicas a medida que entre as escolhas didáticas docentes esteja a ideia
de momentos didáticos orientados de exploração de novas técnicas.
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Na sua estrutura, o LD propõe tarefas que se dividem em dois blocos:
exercícios de fixação do conteúdo e situações-problema. A tarefa 68 que trata
de três recipientes, dois deles com liquido que deverão ser despejados no
terceiro, solicita ao estudante que indique em que marca do terceiro recipiente
ficará a medida total de liquido. (p.146). Certamente uma situação-problema que
poderia se constituir como uma situação didática a depender da forma que ocorra
o planejamento da utilização dessa situação na sala de aula. Se o objetivo é
iniciar o objeto adição de números fracionários com foco na concepção desse
número como medida, o professor poderia disponibilizar aos estudantes
materiais diversos de forma que pudessem escolher de modo autônomo o que
utilizar

para

solucionar,

sendo

previsto

no

planejamento

possíveis

comportamentos dos estudantes que orientariam componentes do meio didático
e as variáveis didáticas a serem modificadas.
Entretanto, não só quando é imaginada e construída, mas também na
resolução dessa situação-problema que podemos identificar se foi caracterizada
uma situação adidática. Se os estudantes conseguem resolver de pronto, se as
intervenções do professor são muitas, se não há retroações, se não apresenta
desafios para o estudante, tal tarefa não se enquadra nesse tipo de situação.
Na questão 67 encontramos uma técnica diferente para a adição ou
subtração de números fracionários. Na verdade, propondo que os estudantes
somem um fracionário com número inteiro e realize mentalmente a
transformação desse inteiro em um número fracionário equivalente a ele, com
mesmo denominador do número já apresentado.
Nesse caso, utiliza-se a noção de número fracionário como quociente,
sem que seja explicitada essa indicação, entretanto, muda-se a técnica
permitindo ao estudante pensar na resolução por outros ângulos. Não há
indicação de realizar essa tarefa por meio do cálculo do mmc dos denominadores
considerando-se o denominador do número inteiro igual a 1. Criação didática
bastante utilizada e que causa muita confusão para estudantes.
A questão 68 que vem no formato situação-problema traz claramente a
noção de medida associada à adição de números fracionários.
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Figura 12 – Tarefa proposta para adição de frações
Fonte: Souza, Pataro (2012, p. 146)

No quadro 3, abaixo, descrevemos uma possível organização
matemática para resolução da tarefa correspondente a questão 68, figura acima,
de acordo com orientações contidas no livro didático.

Quadro 3 – Organização Matemática do LD, para questão 68

Tarefa

Técnicas

Tecnologia

1 – Escrever a letra que corresponde a Equivalência

de

cada recipiente I e II, por meio da escrita números
“...Escreva a letra de fracionários equivalentes, multiplicando fracionários.
que
ao

corresponde numerador e denominador por um mesmo
nível

que

o valor

inteiro

até

que

se

encontre,

liquido atingirá no fracionários com denominadores iguais.
recipiente III após Somar
ser

os

números

fracionários

totalmente equivalentes.

despejado”.

2– Escrever a letra correspondente a cada Equivalência

de

recipiente I e II, por meio de fracionários números
equivalentes a partir do cálculo do mmc fracionários.
dos denominadores. Somar os números
fracionários encontrados.
Fonte: autoria própria

Pensar na organização matemática das questões presentes no LD
permite as professoras participantes da investigação, estruturarem melhor a
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situação que pretende propor aos estudantes. Também, contribui com a análise
da estruturação do meio didático, sendo possível ainda prevê possíveis
obstáculos didáticos e controlar as variáveis didáticas presentes na situação.
Entretanto, o principal fator que justifica a análise institucional do LD é
que esse documento representa uma forma dominante de se fazer matemática
escolar (tanto no sentido do ensino quanto da aprendizagem). Essa forma
dominante vem carregada de momentos didáticos e elementos epistemológicos
da matemática enquanto objeto a ser ensinado. O LD está mais centrado dentro
da análise proposta por Bosch & Gascón (2010), em momentos que podemos
denominar como tecnicista, centrado no momento do trabalho da técnica, sem
uma devida atenção ao discurso que justifique tais técnicas, numa análise
unidimensional. Por outro lado, esse trabalho da técnica não está naturalmente
atrelado a exploração de outras possíveis, com reflexão dos custos dessas.
Ademais, o questionamento tecnológico das técnicas que se utilizam em
problemas matemáticos termina sendo uma dimensão da atividade matemática
desconhecida da matemática escolar (LUCAS, 2014), consequentemente não
integra outras instituições a ela vinculada.
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2 EIXO II – MODELO EPISTEMOLÓGICO DE REFERÊNCIA (MER)
Já afirmamos anteriormente, que o problema relacionado ao ensino dos
números fracionários e suas operações, bem como as dificuldades no trabalho
com resolução de problemas é encarado do ponto de vista institucional. Sendo
assim, sem desprezar os aspectos ligados a cognição, focamos nas questões do
ensino do saber matemático.
Tentamos mostrar que mais que uma problemática, tais dificuldades se
constituem num problema didático bem definido, que tem relação com um
fenômeno que parece passar despercebido nas instituições escolares. Por isso,
nesse segundo eixo tratamos de um modelo epistemológico de referência, não
como modelo absoluto, mas sim relativo, que propõem um modo de ver o
problema de igual teor, bem como os caminhos para atacá-lo, ou seja, como
suporte a uma resposta didática ao problema apontado. Esse modelo de
referência abre caminho para projetar-se um Modelo Didático de Referência
(MDR), aquele que o investigador projeta para uma determinada instituição
considerando as especificidades da mesma (BOSCH & GASCÓN, 2010).
Costuma-se em educação, reproduzir diversas estratégias e métodos de
ensino em busca de sucesso para o alcance da aprendizagem dos alunos. A
noosfera3 conduz as ações pedagógicas a reavaliarem as propostas de
avaliação da aprendizagem. Dessa forma, as instituições de ensino da Educação
Básica, procuram se adequar as novas tendências. Vemos assim, a noosfera
exercendo um poder de modificações no cenário educacional. Isso não é ruim,
por vezes, ela evoca mudanças que visam solucionar problemas enfrentados no
chão da escola, e em outras esferas, como em termos de políticas públicas, a
exemplo das modificações propostas para o livro didático ao longo das últimas
décadas.
No quesito avaliações de larga escala, um dos mecanismos da noosfera,
algumas visam identificar a alfabetização matemática, como foi o caso da

3

Onde se opera a interação entre o sistema de ensino stricto sensu e o entorno social; onde se
encontram os que ocupam principais postos do funcionamento didático e se enfrentam com os
problemas resultantes do confronto com a sociedade; se desenrolam os conflitos, se levam a
cabo as negociações; se amadurecem soluções (MARANDINO, 2004).
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avaliação do PISA – Programa Internacional de Avaliação de estudantes,
realizada no ano de 2012. O foco observado nesse tipo de avaliação é identificar
as competências e as habilidades matemáticas dos estudantes, por meio de
problemas matemáticos e, assim, conseguir um panorama do ensino e
aprendizagem na área. Da mesma forma, ocorre com a Prova Brasil. Com base
nessas avaliações e pela pressão da noosfera, as escolas têm procurado
modificar o modo de trabalhar a matemática, assim problemas matemáticos
estão cada vez mais presentes nas aulas.
Apesar do resultado dos estudantes brasileiros apontar tímidas
melhorias (avaliação do PISA), o Brasil está no nível 1 da escala de proficiência,
conforme descrito no último relatório da avaliação (OECD, 2014), esse nível
indica que os estudantes conseguem apenas resolver problemas que tenham
dados e orientações claras e diretas.
Contudo, por que apesar dos esforços congregados em torno da
resolução de problemas, indicado aqui no Brasil nos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN (BRASIL, 1998), como ponto de partida do ensino da
matemática, os resultados em termos de avaliações de larga escala ainda não
são satisfatórios? Pensamos que o problema deve estar interligado, dentre
outros fatores, a não compreensão da ausência da razão de ser de alguns
objetos matemáticos ensinados na Educação Básica.
Ao tentar encontrar respostas para indagações que nos acompanham
ao longo de nossa caminhada enquanto atuantes e militantes do ensino de
matemática na Educação básica nos aproximamos de uma análise do tipo clínica
voltada a Educação Matemática (FARIAS, 2010), que nos permitirá compreender
elementos em que professor e estudante são colocados no centro de nossa
análise no que se refere às atividades matemáticas que realizam nas instituições
em que estão inseridos.
Da análise institucional dos PCN vimos que o que tem sido oferecido aos
estudantes em termos de tarefas não tem de fato características de um
problema, quando nos referimos a propostas de resolução como metodologia.
Precisamos também identificar quais técnicas são utilizadas na resolução de
problemas. E se a criação e resolução de problemas têm de fato um habitat na
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instituição escola. No livro didático utilizado na instituição que constitui nossa
investigação, já vimos que a restrição está ligada à insuficiência de argumentos
para revelar a razão de ser do objeto nas relações com os sujeitos na perspectiva
da Teoria Antropológica do Didático.
Acreditamos que por meio de uma análise praxeológica, buscando
identificar a organização matemática e didática do professor proposta para o
saber adição de números fracionários, bem como a organização matemática dos
problemas criados para esse saber, em termos de tarefas, de técnicas, de
tecnologias e de teorias, poderemos compreender a forma que o professor
integra uma proposta de criação e resolução de problemas, que é um dispositivo
didático, considerando situações propostas como ponto de partida.
Ademais, a escolha das professoras participantes da investigação,
sendo estas cursistas de Licenciatura em Matemática, pelo Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica - PAFOR se deve a crença de
que intervenções na prática podem partir da formação com pequenas ações,
seja ela, considerada inicial ou continuada. Já a escolha de uma proposta de
investigação com características participativas, justifica-se pela possibilidade de
maior envolvimento das docentes participantes, diante de um problema que fora
anteriormente identificado durante a formação dessas e em relatos de suas
práticas.
Desse modo, apresentamos nesse capitulo, elementos teóricos que
auxiliaram de forma direta tanto na constituição do Percurso de Estudos e
Pesquisa, quanto nas reflexões e análises que serão empreendidas. Em primeiro
lugar, destacamos a importância de resolver e criar problemas matemáticos,
para então trazer os aspectos mais relevantes do quadro teórico que
acreditamos ser um dos caminhos possíveis de fornecer uma resposta didática
ao problema que norteia a nossa investigação.

2.1 Criação e resolução de problemas
Desde a antiguidade os problemas matemáticos fazem parte do ensino,
todavia, é recente uma orientação voltada à resolução (ONUCHIC, 2013). São
cerca de 3 décadas, desde a primeira reunião do NCTM em 1980, quando se
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discutiu com maior amplitude, em nível internacional, as questões relativas a
resolução de problemas. Contudo, Polya, já apresentava na década de 1940
heurísticas para que se resolvessem problemas matemáticos, como pode ser
encontrada em “How to solve it”, que de certa forma estabelece um marco
importante na passagem para a ideia de um ensino por meio de problemas
matemáticos, visto que, passou a instrumentalizar aulas de muitos professores
que tiveram contato com seu trabalho.
De acordo com o PCN, a resolução de problemas deve penetrar todo o
ensino de matemática, uma recomendação que repousa sobre a concepção da
própria matemática, seu ensino e a forma que é aprendida. Uma questão
importante a esse respeito é que existe uma indicação prescrita, assim como
dificuldades a respeito de como fazer isso. De acordo com Stanic; Kilpatrick,
(1990), até recentemente o ensino por meio de resolução de problemas

geralmente consistia na apresentação de um problema e algumas técnicas de
resolução, quando não era apresentada apenas uma.
Essa forma engessada e a estagnação das pesquisas durante a década
de 1990 (STANIC; KILPATRICK, 1990), contribuíram para que não houvessem
avanços tão significativos para o ensino e aprendizagem de objetos matemáticos
através da resolução de problemas.
Foi a partir dos Standards 2000, que educadores matemáticos passaram
a pensar numa metodologia de ensino-aprendizagem de matemática através da
resolução de problemas. Nesse contexto, o problema é visto como ponto de
partida para a construção de novos conceitos, bem como novos conteúdos;
possibilitando

aos

estudantes

serem

co-construtores

do

seu

próprio

conhecimento (ONUCHIC, ALLEVATO, 2011).
Isso se deveu em parte por perceberem que havia pouca evidencia para
apoiar o apelo que processos gerais prescreveriam os passos de quem iniciaria
na resolução de problemas. A transferência de aprendizagens e da forma como
utilizar as heurísticas propostas por Polya seria inexpressiva (ONUCHIC, 2013),
diante da variedade de contextos. Essa autora aponta alguns fatores que
limitaram as pesquisas, dentre os quais podemos destacar pesquisa limitada
sobre desenvolvimento de conceito e resolução de problemas.
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No entanto, de acordo com Lester e Koehle (2003, apud ONUCHIC,
2013), a situação começou a melhorar e estudos já se voltam à integração da
resolução de problemas como componente do currículo. Outro ponto tem sido
apontado, o desenvolvimento de conceitos em resolução de problemas
(ENGLISH, LESH, FENNEWALD, 2008), que conduz a uma situação em que se
afastam as habilidades de repetir processos mecânicos de resolução.
Além disso, apontamos de acordo com Onuchic (2013), que a resolução
de problemas inserida no ensino de matemática tem a importante função de
aproximar a o papel do estudante do papel do investigador matemático. E nesse
sentido, a criação de problemas surge como um processo complementar e
indissociável nesse processo.
Compreendemos a criação de problemas matemáticos como um
processo pelo qual se obtém um novo problema a partir de outro conhecido
(variação de um problema) ou por uma situação dada (MALASPINA, 2013).
Assim entendida, passamos a importância dessa atividade compondo a
atividade matemática.
A criação de problemas pode ser vista como uma das formas de
autêntica investigação matemática (BONOTTO, 2012) e uma atividade que deve
ser vivenciada pelo estudante (POLYA, 1954, NCTM, 1991, BRASIL, 1998,
MALASPINA, 2013). Acreditamos que ocorrerá dessa maneira se essa for uma
prática que esteja entre as escolhas didáticas dos professores, desde que
pretenda trabalhar a matemática numa perspectiva investigativa.
O estimulo a capacidade de criar problemas não traz benefícios somente
ao estudante. É uma atividade importante também para professores, que podem
desenvolver em

si e

nos seus alunos capacidades como formular

questionamentos acerca da temática estudada, identificar os tipos de problemas
e estimular a investigação (MALASPINA, 2013).
Ademais, as características apontadas anteriormente da criação e
resolução de problemas, são trazidas para que sejam comparadas com o que a
Teoria das Situações Didáticas (BROUSSEAU, 1986) traz como essência.
Considerar a criação de problemas matemáticos como uma importante atividade
de investigação matemática associada à resolução de problemas que coloca o
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estudante como co-construtor dos seus conhecimentos, analisados em alguns
estudos separadamente, converge com o que já vem sendo feito no âmbito da
TSD, de forma indissociável. Desse modo, mostramos a seguir, no quadro
teórico, alguns elementos que destacam o papel indissociável da criaçãoresolução a luz da TSD, especialmente pelas análises a priori e da variáveis
didáticas no desenvolvimento da situação proposta aos estudantes.
2.2 Quadro teórico
Nessa etapa, procuramos adotar duas teorias de base da Didática da
Matemática4, os elementos necessários para tornar claras nossas proposições
em termos de análises das situações propostas para o ensino do objeto
matemático em questão, em termos de estrutura dessas situações e para tirar o
véu das organizações didáticas e matemáticas no que se refere ao ensino desse
objeto em dada instituição. Dessa forma, a Teoria das Situações Didáticas
(BROUSSEAU, 1986) e a Teoria Antropológica do Didático (CHEVALLARD,
1992), dialogam com a problemática apresentada por comungarmos da ideia de
que as dificuldades enfrentadas no ensino da matemática relacionam-se com
questões cognitivas, e possivelmente tem sua gênese em problemas
institucionais, necessitando assim que se traga luz a essas instituições e as
organizações que revelam a existência dos objetos do saber nelas.
Vale salientar que o campo teórico no qual se situa essa investigação
tem características próprias. A Didática da Matemática sob influência francesa
surge a partir do fracasso da reforma da matemática moderna na década de
1970, caracterizando a tentativa de resolver, mesmo que parcialmente, os
problemas relativos ao ensino e aprendizagem da matemática (ALMOULOUD,
2007).
Epistemologicamente, esse campo de estudo apoiou-se inicialmente no
construtivismo piagetiano, especialmente em aspectos como desenvolvimento
cognitivo e o papel da ação no desenvolvimento (ALMOULOUD, 2007). Contudo,

4

De acordo com ALMOULOUD (2007) é vista como ciência, cujo objeto é investigar fatores que
influenciam o processo de ensino e aprendizagem da matemática, bem como o estudo das
condições que favorecem a aquisição pelos alunos. Nesse trabalho guiamos nossas análises
seguindo modelos teóricos da escola francesa.

65

buscou-se nesse campo de investigação uma determinada especificidade
teórica, voltada aos fenômenos do ensino da matemática e assim foi sofrendo
naturalmente uma transição entre os primeiros estudos que tinham como
hipótese psicológica de aprendizagem a adaptação a um meio qualquer, para
uma hipótese didática, a partir dos estudos de Brousseau (1986), ao propor um
modelo triangular do sistema didático que incluem a participação do professor,
aluno e saber, considerando um quarto elemento nesse sistema, que é o meio,
na qual apresenta a ideia de que um meio sem intenção didática não induz
eficazmente um sujeito a adquirir todos os conhecimentos que se espera dele
(BESSOT, 1994).

2.2.1 Pressupostos epistemológicos e Modelação das situações didáticas
As investigações da Didática da Matemática normalmente baseiam-se
no construtivismo didático. Nele considera-se que o docente provocará no
estudante as adaptações desejadas pela escolha das situações que lhes
propõem (BESSOT, 1994). Para Almouloud (2007), nesse modelo, o sujeito é
analisado como aluno em uma sala de aula e o estudo da aquisição de
conhecimentos desses estudantes, considera a organização do ensino, tarefa do
professor. Ainda, nesse modelo o meio tem intenções didáticas, caracterizando
o trabalho do professor ao agir sobre esse meio. Os aspectos supracitados, são
essencialmente o que caracteriza a nossa proposta de investigação, a medida
que coloca o professor para elaborar problemas matemáticos para seus
estudantes.
Desse modo, a missão do docente é agir de forma que os estudantes
possam aprender sem, no entanto, obter dos alunos que aprendam. Isso deixa
claro o papel do professor, que de acordo com Brousseau (1986) não tem a
responsabilidade da aprendizagem que se encontra fora de seu “poder”, porém
é responsável sim, por criar condições que possibilitem as aprendizagens dos
estudantes. Tais condições passam em nossa investigação pelas tarefas que
são propostas por professores para que seja mobilizada a ideia de adição de
números fracionários.
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Essa forma pela qual o professor tem clareza do seu papel caracteriza
uma situação ou conjunto de situações que é vista no construtivismo didático
como a primeira noção para sua compreensão. Outro aspecto importante,
segundo Almouloud (2007), é que o construtivismo didático enfatiza a dimensão
social na aquisição dos conhecimentos. Nesse sentido, as interações sociais
entre os sujeitos, especialmente os estudantes, terão papel de destaque na
aquisição do conhecimento dos indivíduos, por um processo de adaptação
provocada (planejada) pelo professor, para que estas ocorram. Daí a
necessidade de um trabalho voltado para que o professor tenha consciência da
importância de elaborar as tarefas que comporão suas aulas para ensinar
determinado saber, que não é de forma alguma uma tarefa trivial.
A partir desse momento, apresentamos outras razões teóricas para essa
escolha. Brousseau (2011), fala de situação fundamental que também nos
auxilia na compreensão do que propomos para o ensino das operações com
números fracionários. Esse tipo de situação não despreza nenhum tipo de
aprendizagem, ao contrário, admite todas e ainda possibilita combiná-las,
complementa as aprendizagens parciais úteis e talvez necessárias dando
sentido a essas. Perseguir uma situação fundamental é de extrema importância
no que propomos, para a partir disso pensarmos nas modificações de valores
das variáveis didáticas. Entretanto, é um trabalho difícil identificar uma situação
fundamental, como a apresentada por Brousseau no jogo “corrida ao 20”.
A concepção construtivista conduziu Brousseau a propor que o sujeito
constrói seu conhecimento adaptando-se a um meio (milieu) resistente com o
qual interage (BROUSSEAU, 1986). Assim, para todo conhecimento matemático
é possível construir uma situação a qual denominou fundamental para qual este
determina uma situação ótima (BROUSSEAU, 1988). Esse autor postula ainda
que a matemática enquanto produto da cultura nos permite diferenciar o
conhecimento produzido numa situação especifica e o saber estruturado e
organizado a partir de interpretações, de generalizações, de inter-relações e de
descontextualizações das situações particulares. Não se pode então, acessar
um saber matemático se não está disponível meios para inserir as relações
produzidas na resolução de problemas específicos (SADOVSKY, 2005).
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Ressaltamos ainda, outro ponto discutido por Brousseau que é a noção
de concepção. Assim, compreenderemos como concepção cada maneira
organizada e particular de considerar uma noção matemática (BROUSSEAU,
2011), termo que surge de forma recorrente nesse texto. Fator que levamos em
consideração quando pensamos em propor uma situação. Além disso, tal
elaboração evoca também um cuidado com o método que pretendemos utilizar
e as variáveis didáticas e nesse sentido, o autor adverte que a passagem de um
conhecimento a outro não é difícil, dentro de uma mesma concepção, entretanto,
para mudar de concepção é mais complexo, pois isso corresponde a uma
mudança de repertório, dentro do que Piaget propôs em termos de acomodação
dos conhecimentos.
O docente procura propor uma situação tal que os alunos construam sua
relação com o objeto de conhecimento ou modifiquem essa relação como
resposta às exigências do ambiente e não pelo desejo do docente (contrato
didático). Uma determinada situação é uma situação na qual o que se faz tem
um caráter de necessidade em relação às obrigações que não são nem
arbitrárias nem didáticas, mas da ordem do saber (BESSOT, 1994).
Semelhantemente ao que ocorre na sociedade humana onde o homem
procura adaptar-se ao meio como forma de sobrevivência e assim vai
acumulando novos conhecimentos úteis à sua existência, o estudante aprende
adaptando-se ao meio que é fator de contradições, de desafios, de desequilíbrios
(BROUSSEAU, 2011), tese do modelo construtivista didático, contrário ao
processo psicogenético piagetiano, em que se pensa a aprendizagem como algo
que ocorre naturalmente, sem intenção didática, eximindo o professor de sua
responsabilidade didática.
Podemos dizer em síntese que o conhecimento para um estudante
provém essencialmente das situações onde tal conhecimento intervém ou fazse intervir como adaptações pertinentes (BESSOT, 1994), ao meio com
intenções didáticas, pensadas previamente, para provocar as adaptações
necessárias à aprendizagem de um determinado saber que se deseja ensinar.
Além disto, vamos sintetizar a ideia de situação didática que permeará
nosso trabalho de formação continuada com professores do 6º ano, como um
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jogo de interações dos estudantes com os problemas propostos pelo professor.
Nesse processo, propor um problema ao estudante se apoia na noção de
devolução, caracterizada pelo ato em que o professor faz o aluno aceitar a
responsabilidade de um problema. O objetivo dessa transferência de
responsabilidades é provocar uma interação de tal modo que o aluno se
desenvolva de forma autônoma (ALMOULOUD, 2007), constituindo dessa forma
uma situação adidática.

Figura 13 – Esquema de situação com fins didático
Fonte: Brousseau (2011).

Esse tipo de situação é esperada para ser integrada também entre as
escolhas das professoras participantes da investigação, mas isso não garante
que assim seja como já dissemos esse não é um trabalho simples.
Para o professor participante do Percurso de Estudos e Pesquisa
(descrito no eixo III), elaborar um problema matemático vai além da proposição
de uma questão para o estudante exercitar o saber que lhe foi ensinado, será
pensado como um dos elementos que integram uma situação didática que tem
como finalidade possibilitar sua construção do conhecimento sobre o objeto
matemático adição de números fracionários.
Outro fator importante vai se referir ao desejo inicial das professoras em
proporem problemas no contexto extra-matemático. Nesse caso, pela ótica da
TSD, espera-se que sejam capazes de propor aos seus estudantes, situações
que sejam vividas por estes como não didáticas, de forma que suas intenções
didáticas não sejam evidentes e principalmente que não sejam revelados os
saberes, mas que a ação dos estudantes conduza esse processo.
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2.2.2 As variáveis didáticas de um problema matemático
Quando falamos em criação e resolução de problemas, nessa
investigação, estamos nos referindo a proposição de situações didáticas numa
determinada instituição. Ainda que estas situações possam ser modeladas de
variadas formas, é essencialmente por meio de problemas matemáticos ou
situações-problema que elas vão se configurar no ensino do objeto matemático
em questão como uma alternativa no enfrentamento dos problemas encontrados
no âmbito do ensino e aprendizagem.
Compreendemos problemas matemáticos como tudo aquilo (no nosso
caso tarefas) que não se sabe fazer, mas que se tem interesse em resolver
Onuchic (1999). Esse interesse na resolução entendemos como ponto de partida
para ação do sujeito desafiado, em outras palavras, representa o momento da
devolução do problema ao estudante, no âmbito das situações didáticas.
Observa-se que esta concepção converge com a ideia de que um problema é
uma situação na qual o sujeito tem o desejo de realizar algo, porém não conhece
o caminho das ações necessárias para tal realização (NEWELL & SIMON, 1972,
apud POGGIOLI, 2001).
Outro termo utilizado é a situação-problema que vem no sentido de
apresentar uma determinada contextualização social à tarefa. Há que se
diferenciar, conforme Almouloud (2007), as situações didáticas das situaçõesproblema, pois na primeira manifesta-se o desejo de ensinar algo associado a
problemas ou situações-problema e ao contrato didático.
As características dos problemas que permitem significar a aprendizagem
dos estudantes são as variáveis didáticas (MELO, 2010), noção utilizada por
Brousseau (1998), na Teoria das Situações Didáticas. Porém, refletindo sobre
esses efeitos podemos destacar que incidem também sobre a prática docente,
à medida que façam parte da ação do professor que terá noção mais ampla do
controle didático ou não, que exerce a depender do tipo de situação. Para
Grenier (1988 apud MELO, 2010), essas variáveis constituem características do
problema que tem influência sobre as regras de resolução utilizadas pelos
estudantes, modificando o status das respostas de tais problemas.
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Reconhecer variáveis didáticas é importante para o processo de
elaboração de problemas, especialmente se essa for feita por modificações de
outros problemas, nesse sentido, Santos e Bellemain (2007) destacam tal
importância tanto na categorização dos problemas matemáticos que serão
propostos aos estudantes, como na elaboração dos problemas por adaptação
para desestabilizarem regras de ação errôneas e ainda para realizar análise dos
procedimentos utilizados pelos estudantes na resolução desses problemas. Nas
nossas análises não pretendemos chegar nessa última característica, focamos
no trabalho docente em termos das escolhas didáticas para ensinar a adição de
números fracionários. Assim, direcionamos nosso olhar para variáveis das
tarefas propostas pelas professoras especialmente para seus valores, visto que
é nesse sentido que ocorrem as modificações. Isso nos auxilia nas sessões de
estudos a identificar se houve ou não mobilização das concepções dos números
fracionários e da noção de adição desse tipo de número, um trabalho de análise
a priori das tarefas que seriam propostas.
A relação entre variáveis didáticas e as situações didáticas é mediada
pelo meio. Segundo Almouloud (2007), uma situação é caracterizada pelo milieu,
que por sua vez é organizado pelas variáveis didáticas. A modificação dos seus
valores provoca mudanças nas estratégias para quem deve apresentar solução
à situação. Desse modo, criar problemas no contexto de nossa investigação
implica em reconhecer variáveis didáticas e valores que podem ser manipulados
de forma que provoque mudanças nas estratégias de resolução (em termos de
economia para os estudantes, técnicas variadas, (re)conhecimento dos
elementos tecnológicos, etc.), um trabalho de análise a priori que fora
incentivado no PEP.
Devemos analisar as variáveis de modo que ao modificar seus valores
possamos permitir ao estudante sair de um estado de uso de estratégias básicas
a estratégias ótimas (BROUSSEAU, 2011), aquelas em que tanto o custo
didático quanto o cognitivo são menores. Dessa forma, consideramos como
variáveis didáticas aquelas que podem ser manipuladas pelo professor e que
alteram a hierarquia das estratégias que serão utilizadas (BESSOT, 1994).
Essas mudanças nos valores das variáveis segundo Almouloud (2007),
pode conduzir a mudanças qualitativas nas estratégias a serem utilizadas na
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resolução de problemas. Em termos de institucionalização do saber feita pelo
professor, a mudança de valores das variáveis deve interferir em produção de
novas técnicas de resolução à medida que se faça uso de tarefas problemáticas,
entendemos que estas podem surgir por investigação de técnicas e tecnologias
associadas ao objeto do saber que se pretende ensinar.
Quando buscamos no livro didático um local para criação de problemas,
de certo não o encontramos, entretanto, isso não significa que o professor não
tenha liberdade para fazer suas próprias criações. Analisar as variáveis didáticas
e promover modificações em seus valores, nas tarefas propostas no LD pode ser
uma forma para aproximar o contexto do estudante do saber ensinado, levando
em conta as características próprias da comunidade escolar. Além disso, no que
se refere ao ensino da noção de números fracionários e suas operações,
modificar um problema posto no livro didático permite um trabalho voltado à
consolidação da aprendizagem dos estudantes, sem perder de vista que esse
processo não se encerra apenas no primeiro ano desse ciclo.
Na tentativa de integrar as concepções de número fracionário e a noção
de adição desse tipo de número o professor pode modificar um problema
proposto no livro de forma que a partir da ideia de dupla contagem, por exemplo,
comum em tarefas da concepção de parte-todo, surja a noção de adição.
Dentre as variáveis relacionadas às situações didáticas para o ensino da
adição de números fracionários, as que aparecem fortemente no contexto do
nosso estudo são os tipos de problemas (adiante chamaremos de tipos de
tarefas), a figura apresentada e os números fracionários apresentados. Pensouse que a interação entre os estudantes também poderia ser, mas veremos na
análise a posteriori eixo III desse trabalho, que essa variável não altera de fato a
hierarquia das estratégias utilizadas. Nesse mesmo capitulo, indicaremos os
valores utilizados pelas professoras para modificar problemas do livro didático,
retidos da tese de Silva (2005) e de outras fontes.
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2.2.3 Contribuições da TAD às análises de problemas matemáticos
Nessa sessão evidenciamos a atividade matemática como atividade
humana dentro de instituições5. Foi nesse sentido que Chevallard (1991)
pretendeu mostrar a matemática como uma atividade como tantas outras,
postulando assim, a Teoria Antropológica do Didático (TAD). De forma muito
especifica esse autor apresentou um modelo teórico que nos permite enfrentar
problemas didáticos (LUCAS et al., 2014). Dessa forma, queremos dizer,
concordando com Chevallard, que as dificuldades enfrentadas no ensino de
matemática não são apenas de ordem cognitiva, mas também não são somente
de ordem pedagógica num sentido mais amplo, alguns se localizam no âmbito
institucional, envolvendo toda a forma de organização da atividade matemática
e didática dentro de instituições, como por exemplo a escola ou o próprio sistema
de ensino.
Essa noção também permite olhar para as condições de existência de
objetos matemáticos e sua organização nessas instituições, bem como suas
restrições, que possivelmente geram as dificuldades enfrentadas por estudantes
e também professores ao fazerem a transposição dos saberes. Ressalta-se, que
tal condição de existência tem uma relação intima com as organizações didáticas
que se propõe para o ensino de um saber.
Nesse âmbito como forma de analisar as atividades matemáticas nas
instituições, Chevallard (1999), propôs a noção de praxeologia como uma noção
que nos permite entender as ações humanas (do professor e dos alunos),
utilizando assim um conjunto formado por ações [T, τ, Ө, Θ], onde T representa
tipo de tarefa (problemas matemáticos na nossa investigação),τ representa a
técnica (as predominantes ou as menos usuais usadas para solucionar as
tarefas), Ө a tecnologia (propriedades que justifiquem as técnicas) e Θ a teoria
(que justifica a tecnologia). As análises dessas ações já dão conta de parte da
problemática do ensino da adição de números fracionários, pois podem
evidenciar por um lado a organização didática dentro da instituição em estudo e
5

No sentido empreendido por Chevallard (1992), que pode ser explicitada como um dispositivo
social, total ou parcial, que impõe aos seus sujeitos formas de fazer e de pensar, que são próprias
a cada “tipo ou forma” de instituição. Nesse caso uma sala de aula, uma escola, um livro didático,
os PCN, dentre outros documentos de referência para o ensino, são considerados instituições
na Teoria Antropológica do Didático.
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a organização matemática do objeto matemático ensinado, revelando as
técnicas institucionalizadas que possivelmente de forma dominante provoquem
obstáculos.
Para melhor visualizar essas ações Chevallard (1999), as indicou em
dois blocos, sendo um prático-técnico [T, τ], chamado bloco do saber-fazer
(normalmente privilegiado nas instituições principalmente as da educação
básica) e outro tecnológico-teórico [Ө,Θ], destinado ao saber, que podem revelar
que a existência de determinado objeto numa instituição, ocorre de forma
refletida e consciente. Essas noções contribuem assim para o entendimento de
como se esquematiza o ensino de objetos matemáticos. Dessa forma, enquanto
tentamos responder à questão de como os professores integram uma proposta
voltada a elaboração de problemas a luz da TSD, buscamos identificar
empiricamente, em uma determinada instituição (escola), a organização
Praxeológica da adição de números fracionários. Se o trabalho está atrelado ao
bloco técnico-prático, buscamos por meio da ação pesquisa proposta por nós,
mudanças nas práxis dos participantes de modo que estes integrem o bloco
tecnológico-teórico.
As quatro noções supracitadas, segundo Almoloud (2007), permitem a
modelização da atividade matemática, com base em três postulados:
1. Toda prática institucional pode ser analisada, sob diferentes pontos
de vista e de diferentes maneiras, em um sistema de tarefas
relativamente bem delineadas.2. O cumprimento de toda tarefa decorre
do desenvolvimento de uma técnica.3. A ecologia das tarefas, quer
dizer, as condições e restrições que permitem sua produção e sua
utilização nas instituições. (pp.114-116).

A delimitação das tarefas em uma prática institucional depende do ponto
de vista da instituição onde se desenvolve a prática de uma instituição externa
cujo intuito é descrever a atividade com objetivo definido (ALMOULOUD, 2007).
Isso implica de certa forma na ruptura e criação de um novo contrato, não
necessariamente nessa ordem. Qual é a concepção de educação que tem essa
instituição? Em quais estratégias de ensino os sujeitos dessa instituição apoiam
sua prática docente? Isso definirá a forma de delimitar as tarefas.
Uma prática que acreditamos ser comum nas escolas da Educação
Básica é a utilização de técnicas dominantes, caracterizando também a rigidez
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das tarefas matemáticas propostas (LUCAS et al., 2014). Formas de enfrentar
esse problema se alicerçam também na TAD. Almouloud (2007) destaca que
para Chevallard, há uma necessidade latente de reconstrução das tarefas
enquanto construções das instituições. Entendemos que essa reconstrução das
tarefas pode passar por uma mudança de ação didática, em que o professor
pode criar/elaborar problemas matemáticos, fugindo de tarefas comumente
utilizadas e presentes também no livro didático (LD), os famosos exercícios que
visam fixar as técnicas para determinado objeto ensinado. As tarefas presentes
no LD, material que tende padronizar as ações do grupo que as utilizam não
precisam ser descartadas, elas podem ser reconstruídas de forma a estarem
identificadas com a instituição em que são utilizadas.
O problema didático supostamente presente no 6º ano enquanto
instituição quando nos referimos à adição de números fracionários configura-se
por essa rigidez das atividades matemáticas com o uso de técnicas dominantes,
refletindo assim, a ausência de ações reflexivas no sentido de compreender a
razão de ser (LUCAS et al., 2014) dos objetos matemáticos integrando as
práticas ligadas a essa instituição. Isso justifica nosso olhar tendo a TAD como
lente para análise do problema didático do ponto de vista epistemológico e
institucional. Com isso, não dizemos que os aspectos cognitivos e pessoais são
menos importantes, contudo, focamos na instituição.
Igualmente, numa análise praxeológica, olhamos os problemas que
envolvem adição de números fracionários como tarefas. Normalmente as tarefas
reconhecidas nas instituições referem-se à atividade de adicionar fracionários
com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Para isso existem
técnicas bem especificas, no entanto, a tecnologia que justifica tais técnicas não
é discutida ou evidenciada nas práticas dessas instituições.
As tarefas rotineiramente utilizadas no ensino de determinados saberes
pouco contribuem para a produção de novas técnicas e isso alicerça um
processo de mecanização das aulas. Almouloud (2007) aponta que a rotina se
apresenta geralmente às tarefas porque deixam de apresentar problemas em
sua realização. A consequência é que não há produção de técnicas e para que
assim ocorra é necessário que se apresentem tarefas efetivamente
problemáticas, caracterizadas por desafios aos estudantes e aos docentes.
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Entretanto, as produções de novas técnicas precisam passar por um processo
de validação em que sejam analisados alguns elementos, por exemplo, se seu
custo é econômico.
Para que uma técnica exista em uma determinada instituição, além do
seu reconhecimento pela própria instituição, deve atender as condições mínimas
para garantia do controle e eficácia da realização das tarefas propostas, sendo
compreensível, legível e justificada (ALMOLOUD, 2007).

Tais condições

implicam na existência de um discurso que descreva e justifique tanto as tarefas
quantos as técnicas a elas associadas, que Bosch e Chevallard (1999), chamam
de tecnologia da técnica. Assim, no processo de validação de uma técnica, outro
elemento importante é verificar se essa é justificável. Existe um discurso lógico
subsidiando tais técnicas? Quer dizer, é possível identificar como se pode
cumprir corretamente as tarefas propostas? Isso é importante para diferenciar
ações mecânicas de ações reflexivas dentro de uma instituição.
As ações mecanizadas constituem uma dificuldade diante de tarefas que
desafiem o estudante a propor novas técnicas para resolução de tarefas, como
é o caso das situações-problema. Quais relações teriam esse fato com as
dificuldades apresentadas por alunos em avaliações do sistema de ensino, em
que estes são submetidos a exames constituídos de problemas como é o caso
do PISA ou da Prova Brasil? Lucas et al. (2014) apontam que existe uma lacuna
nas instituições, pois a razão de ser de um objeto não tem sido identificado nas
organizações matemáticas de tarefas normalmente propostas para o ensino
médio, por exemplo, em países ibéricos. Não é diferente aqui no Brasil, se
olharmos para organizações matemáticas propostas para o ensino dos objetos
matemáticos.
Outro ponto que devemos destacar, mencionado por Almouloud (2007).
O referido autor fala de três tipos de organizações praxeológicas para um
determinado saber no Ensino Médio, aqui fazemos uma analogia para a adição
de números fracionários para o Ensino Fundamental. Uma delas é a
Organização Matemática Pontual (OMP), referindo-se a forma como se
responde um problema sobre adição de fracionários (ligada a um tipo de
problema); uma Organização Matemática Local (OML), que vai tratar da
resolução de diferentes tipos de problema sobre esse mesmo saber; e uma
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Organização Matemática Regional (OMR), que diz respeito a todo um setor da
matemática ensinada para esse nível de ensino, o estudo dos números racionais
como todo.
Além da reconstrução das tarefas numa instituição pode-se pensar na
reconstrução institucional de uma teoria matemática a partir da elaboração de
uma linguagem comum nessa instituição que permita a descrição, a
interpretação, a relação, a justificação e a produção de diferentes tecnologias da
OML, que por sua vez integram OMR (ALMOULOUD, 2007). Nossa investigação
não vai tão longe, pretendemos em nossas sessões de estudo descritas no
capitulo de análises, construir organizações matemáticas pontuais com e para
as participantes, de modo que elas mobilizem os conceitos de frações, os
relacione com a operação de adição e planejem situações para o ensino desse
objeto.
Silva (2005) propõe que fujamos de modelos comumente utilizados
como forma de percebermos a limitação da técnica empregada e para
construção de novas técnicas. Essa autora em sua tese apresentou diferentes
tipos de tarefas para professores em formação continuada sobre as concepções
de números fracionários, o que nos permite identificar diferentes técnicas
associadas a um mesmo tipo de conceito e nos serve de base para realizarmos
as reconstruções das tarefas.
De acordo com Silva (2005), no tipo de tarefa: identificar o número
fracionário que corresponde a uma figura apresentada que constitui uma OMP,
pensando-se na construção de uma OML, justificada pela concepção de partetodo seria necessário considerar figuras que representem grandezas discretas
ou continuas permitindo abordagem de diferentes técnicas, além de outras
tarefas cujas técnicas também fossem justificadas pela mesma concepção.
No nosso trabalho utilizamos Organizações Matemáticas Pontuais,
algumas retidas da tese de Silva (2005), para as cinco concepções de frações,
mas focamos como forma de surgir a ideia de adição as concepções de medida
e parte-todo. O foco dessas construções foi apresentar uma OML, que
colaborasse com a significação das concepções de parte-todo e medidas,
consequentemente, com a significação da operação a ser ensinada.
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Em seus estudos, Silva (2005) apresenta praxeologias locais para todas
as concepções de números fracionários, no entanto, não trata diretamente das
operações com esse tipo de número, como também não propõe uma
institucionalização dos números racionais, isto que seu foco estava nas
concepções de fracionários e suas relações. Dessa forma, aproveitamos seus
resultados para tentar construir uma OML da adição de números fracionários,
entretanto, não propomos uma institucionalização para esse tipo de número.
Como nos referimos à concepção, retemos de Silva (2005) o mesmo
sentido empregado por ela para compor o conceito global de número fracionário.
Para Artigue (1990, apud SILVA, 2005), tal noção auxilia nos estudos em
Didática da Matemática a evidenciar a pluralidade dos pontos de vista para um
mesmo objeto do saber, diferenciar as representações e o tratamento dados a
estes, sua adaptação a resolução de problemas e diferencia o saber que se quer
transmitir dos conhecimentos de fato construídos pelos alunos.
Embasados nos elementos expostos sobre a TAD e TSD e nas próprias
concepções

sobre

números

fracionários,

analisamos

as

organizações

matemáticas pontuais que surgem da criação de problemas empreendidas pelas
participantes na tentativa de construir uma OML para a operação de adição com
números fracionários, numa perspectiva em que sejam exploradas diferentes
técnicas e que se faça presente o discurso tecnológico-teórico durante o
processo que descrevemos como percurso de estudos e pesquisa (PEP).

2.2.4 Modelo de referência para adição de números fracionários
Após expormos as contribuições do quadro teórico que embasa essa
investigação, vale destacar nesse momento, o modelo de referência do objeto
matemático adição de números fracionários. Buscando elementos na
epistemologia desse saber acreditando que essa noção pode ser construída pela
associação do princípio da contagem e área de retângulos. Baseamo-nos,
portanto, num estudo de Guerra e Silva (2008), que apontam que tal noção evoca
a ideia de área de um retângulo como produto de dois segmentos conforme foi
feito por Euclides a partir do livro II. Descrevemos a seguir um modelo baseado
no que os referidos autores apresentaram.
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Se tomamos um quadrado de lado 1 (unitário), como medida unitária de
1

área e dividimos tal quadrado em n partes iguais cada uma dessas partes terá 𝑛
da unidade de área. Vamos tomar como exemplo, um quadrado dividido em 4
partes iguais, cada parte mede um quarto de unidade de área como
1

representamos abaixo pelos retângulos de dimensões 1 e 4.

Figura 14

– Quadrado de lado 1 (unitário)
1

A área de um retângulo cujas dimensões são 1 e
1

Esse cálculo nos permite observar que
(quadrado) e se considerarmos a área

4

1

está contido 4 vezes na unidade

4
1

4

1

é igual a 1 x 4 = 4.

como uma “nova unidade” podemos
1

dizer que a nova medida de área do quadrado unitário é 4 x ( ).
4

Vemos a seguir que a propriedade da equivalência entre números
fracionários pode ser compreendida por esse modelo. Se dividirmos um dos
lados do quadrado unitário em 4 partes iguais e o lado adjacente em 3 partes
iguais, obteremos 12 retângulos de área
1

área de um retângulo

4

1

. Dessa forma, se considerarmos a

12

1

feito com o número fracionário representado por
equivalente é dado por
1

1

primeiro 4 = 4 x 12 e

2

4

, nessa nova divisão teremos 4 = 12, o mesmo pode ser
2
3

caso em que o fracionário

8

1

. Para realizar a adição dos números4 +
12
1

1

1

2
3

, fazemos

12

= 8 x 12 depois 4 x 12 + 8 x 12= 12.
3

Segundo Guerra e Silva (2008), esse processo permite destacar uma
“nova unidade” comum que pode ser considerada a partir de uma unidade
referencial, baseada na matemática grega:
No livro X, teorema 5, Euclides explicita que se dois segmentos são
comensuráveis, ou seja, têm uma medida comum, a razão entre eles é
igual à razão que guardam entre si dois números. Aqui, similarmente,
admitir ter uma medida comum para duas áreas A e B ... é dizer que
se nenhum múltiplo inteiro de A cabe exatamente em B, é possível
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dividir a área A em n partes iguais de modo tal que a área A/n caiba
exatamente m vezes na área B e, neste caso, a medida de B em
relação a A é m(A/n), ou que B/A=m/n. Isso evidencia a medida por
meio de processo de contagem de unidades comuns de retângulos que
representam as frações. (GUERRA & SILVA, 2008, p.48).

Essa construção passou por modificações (processo transpositivo) para
que o objeto do saber se tornasse ensinável, resultando no modelo que
apresentamos de forma simplificada no eixo I, como objeto do saber dominante.
Tal modelo de referência embasado no quadro teórico no que se refere
à elaboração de problemas e nas praxeologias dos sujeitos das instituições é um
ponto de partida tanto para estratégias diferentes de resolução, quanto para
criação de novas tarefas, o que descrevemos a partir do eixo III.
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3 EIXO III – PERCURSO DE ESTUDO E PESQUISA (PEP)
Neste capítulo, procuramos detalhar o percurso da nossa investigação
de forma a mostrar sua concordância com o objetivo pretendido. Pensamos que
é necessário apresentar o maior número de detalhes possível de como
planejamos a sequência utilizada e como coletamos os dados, bem como os
caminhos para analisarmos tais dados dentro do quadro teórico que se instaura
no campo da Didática da Matemática de acordo com a escola francesa.
É a partir de agora que podemos dizer que se materializa nosso objetivo
de investigação. Como já dissemos anteriormente, o PEP é um dispositivo de
formação continuada que vem como resposta ao problema didático que
enunciamos. É a forma que apresentamos, sem que seja dito que é a mais
válida, uma proposta de desconstrução e reconstrução de praxeologias
matemáticas identificadas entre as formas de fazer matemática na instituição
pesquisada.
Apresentamos as principais características desse dispositivo seguindo a
estrutura prescrita para a Engenharia Didática, na qual devido a pequena
quantidade de dados manipulados na nossa investigação, se enquadra como
uma micro engenharia (ARAÚJO, 2013).

3.1 Percurso investigativo
O percurso investigativo nesse trabalho é apresentado por elementos
como a abordagem metodológica, contexto da pesquisa, métodos de coleta de
dados, com a descrição do PEP que integra a abordagem adotada. Buscamos
adotar uma postura investigativa que visualiza possibilidades do problema
instaurado e que tentamos investigar, sendo resolvido por diferentes olhares e
reflexões, especialmente pelas professoras participantes, que trazem suas
experiências para reflexões e vão retroagindo com as classes que ensinam nos
dando feedback de como a proposta de criar seus próprios problemas pode
modificar suas práticas docentes. O PEP, enquanto percurso de estudo e
pesquisa visa fortalecer na prática docente a necessidade de investigação,
dessa forma, tentamos fugir da dicotomia pesquisador - pesquisado.
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Para dar conta do objetivo geral de compreender como professores de
matemática do 6º ano integram em suas práticas a criação e resolução de
problemas à luz das Situações Didáticas, entendemos que era necessário olhar
para o problema didático a partir dos modelos epistemológicos citados
anteriormente, que já apresentaram análises de alguns dos seus itens, bem
como, de tudo que se pode produzir no modelo didático de referência, no qual
propomos o PEP, que segue explicado a seguir.

3.1.1 Abordagem
Quanto a sua abordagem, identificamos a partir de encontros com
professores em formação pelo programa da Plataforma Freire, que existiam
inquietações sobre as dificuldades em trabalhar com a metodologia da resolução
de problemas. Levantamos alguns depoimentos gravados em vídeos e
coletamos problemas criados para o ensino de outro saber diferente do que aqui
foi proposto, que constituíram atividades da disciplina cursada por esses
professores no PAFOR. Do grupo maior, identificamos que três professoras dos
municípios de Ibitiara e Novo Horizonte, que trabalhavam no ensino
Fundamental II, no 3º ciclo, com 6º ano, apresentavam interesse em estudar a
resolução de problemas no ensino de matemática, visto que, tinham
inquietações sobre as suas práticas e a aprendizagem dos estudantes. Essas
professoras já acreditavam que a resolução de problemas seria ponto de partida
para o ensino em matemática, conforme indicado nos PCN de Matemática para
o 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998), não obstante, buscavam
formas de realizar um trabalho alicerçado num modelo teórico consistente.
O interesse dessas professoras se aproximava do nosso enquanto
pesquisadores, suas inquietações em torno das dificuldades enfrentadas para
um trabalho com problemas matemáticos surgia como foco. Além disso,
partilhamos da preocupação em encontrar meios que pudéssemos minimizar tais
dificuldades, em nível local. Foi a partir disso que pudemos delimitar a
abordagem que seria dada a nossa pesquisa.

3.1.2 A Engenharia Didática como método de pesquisa

82

Por se tratar de uma proposta embasada inicialmente em situações
didáticas, por meio de problemas matemáticos, optamos por uma abordagem
metodológica amplamente utilizada nas pesquisas em Didática da Matemática,
a Engenharia Didática (ARTIGUE,1988), concebida tanto como trabalho didático,
como metodologia para análise de situações. Nessa abordagem o trabalho do
investigador é análogo ao do engenheiro, que se apoia sobre conhecimentos
científicos do seu domínio para realizar um determinado projeto (ARTIGUE,
1988). Segundo essa autora, a Engenharia didática é um processo empírico
representado por um ciclo que visa conceber, realizar, observar e analisar as
situações didáticas. Entretanto, acreditamos ser pertinente, que no processo de
realização, observação e análises, as participantes contribuíssem de forma mais
ativa, colaborando com nossa investigação não apenas como realizadoras de
tarefas planejadas pelo investigador.
Almouloud (2007) chama a atenção para o fato das pesquisas em
Didática da Matemática (escola francesa) serem normalmente experimentais,
isso explica o ciclo supracitado, composto de quatro fases, as quais
descrevemos brevemente. Na primeira, uma análise preliminar, que considera o
quadro teórico abordado, os conhecimentos didáticos já adquiridos pelos sujeitos
da pesquisa, os aspectos epistemológicos do saber, a análise do ensino atual de
suas condições de existência e as restrições dentro da instituição. Isso justifica,
por exemplo, porque precisamos analisar o PCN e o Livro didático, já realizados
no primeiro eixo.
Na segunda, chamada concepção e análise a priori têm caráter
descritivo e preditivo, destacando a necessidade de se realizar uma análise
prévia das concepções dos sujeitos da pesquisa e das suas dificuldades para
então conceber-se a engenharia que provoque, de forma controlada, a evolução
dessas concepções (ALMOULOUD, 2007).
A terceira fase corresponde à experimentação. É a fase de
desenvolvimento da Engenharia Didática, consiste na aplicação de sequências.
Estas são planejadas para integração da proposta, composta de quatro sessões
de estudo, envolvendo um momento de trabalho da técnica, no qual os
professores criam problemas, visando desenvolver novas estratégias de
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resolução e refletem sobre as justificativas de tais métodos. Foram sessões de
4 horas, realizadas na escola com três professoras de matemática que lecionam
no 6º ano. Nessa fase, levamos OM pontuais, sobre as quais as professoras
desenvolveram modificações, por meio de propostas de diferentes técnicas,
considerando também a mudança no valor das variáveis das situações
propostas. Enquanto ao pesquisador coube o registro em áudio de todas as falas
durante esse processo e a coleta dos materiais produzidos para captarmos
traços de uma possível integração dessa forma de pensar e de planejar
problemas matemáticos.
Na última fase ocorre a análise a posteriori, o processo de validação,
correspondendo de acordo com (ARTIGUE, 1988), ao tratamento dos dados
coletados na fase anterior. Ocorre ainda, uma confrontação dos dados da análise
a priori (POMMER, 2013), permitindo visualizarmos ou não se houve uma
integração da proposta que levamos a escola. É possível ainda, analisarmos se
ocorreram contribuições e quais foram elas, dessa proposta a prática docente
dos sujeitos da investigação, para a superação do problema didático levantado
para caracterização de uma generalização a nível local, correspondendo a um
processo interno de validação da pesquisa empreendida.
No contexto de nossa investigação, pensamos um trabalho que
corresponde ao ciclo supracitado, porém, voltado para professoras que planejam
tarefas (problemas matemáticos) sobre adição de números fracionários, e não
para os estudantes como comumente vemos em outras investigações. Assim, o
professor-pesquisador-engenheiro, concebe, articula e organiza situações para
a integração da proposta de criação e resolução de problemas à luz da TSD e
análise praxeológica das suas organizações didáticas e matemáticas.
Entretanto, precisamos destacar que o que propomos fica melhor
caracterizado como uma micro engenharia didática, que se evidencia por um
volume menor de dados a serem analisados (ARAÚJO, IGLIORI, 2012), e que
segundo Artigue (1988) são mais fáceis de iniciar numa sala de aula, apropriado
a iniciantes nessa abordagem, sendo no nosso caso uma formação continuada
com três professoras.
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A Engenharia Didática é uma modalidade de pesquisa que se enquadra
numa perspectiva qualitativa, visando inicialmente estudar problemas relativos à
aprendizagem de conhecimentos específicos da Matemática, como o
diagnóstico de concepções, dificuldades e obstáculos, compreensão dos níveis
de desenvolvimento das estratégias dos alunos, a aprendizagem, introdução e
construção de conhecimentos específicos, a relação entre temas da matemática
e outras áreas de conhecimento e a formação de professores (POMMER, 2013).
Esta última constitui o caso especifico da nossa investigação, entretanto
preferimos não chamar essa proposta de formação e sim de sessões de estudo
em um sentido mais estrito e percurso de estudos e pesquisa no mais amplo.
Assim, a micro engenharia que desenvolvemos é um dispositivo experimental
planejado para professores por meio de sequências de atividades que propõem
a criação e resolução de problemas sobre concepções e adição de números
fracionários (tarefas) com análises sobre variáveis didáticas, momentos de
trabalho das técnicas e tecnológico-teórico ligados as tarefas elaboradas.
Por meio dessa metodologia na análise a priori podemos olhar o objeto
de pesquisa por três vertentes. Uma delas é o estudo da organização
matemática do saber. Nessa podemos analisar a estrutura matemática do
conceito investigado, analisar o ensino usual e seus efeitos e analisar condições
de que depende a construção didática de situações de ensino (ALMOULOUD,
2007). Parte disso foi realizado no eixo I do nosso trabalho, no qual
apresentamos elementos do Modelo Epistemológico Dominante (MED).
Ainda no MED, analisamos as diferentes instituições que abrigam o
saber a ser ensinado, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Matemática do Ensino Fundamental, as propostas curriculares e o livro didático
utilizado na escola que integrou a investigação. Nesse último, abrimos a
praxeologia de alguns tipos de tarefas propostas. Além disso, cabe também o
estudo das concepções dos professores sobre o saber abordado (ALMOULOUD,
2007).
A outra vertente apontada por Almouloud (2007) é a definição das
questões da pesquisa. Para delimitar tais questões, segundo esse autor é
preciso analisar outros estudos com os principais problemas relacionados ao
ensino e aprendizagem da noção estudada, destacar os problemas de ensino e
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aprendizagem que serão objeto do estudo em andamento, apresentar hipóteses
e justificativa e discutir os fundamentos teóricos e os procedimentos
metodológicos. Essas etapas da análise a priori são retomadas e aprofundadas
ao longo da investigação (ARTIGUE, 1988) e alguns de seus elementos já
apresentamos no eixo que chamamos Modelo Epistemológico de Referência
(MER).
Ressaltamos que a fase intitulada como construção das situações e
análises, a priori se refere no nosso estudo às situações de aprendizagem para
o professor. No PEP propomos atividades matemáticas e modificações de
tarefas e análise praxeológica das atividades matemáticas, como forma de
possibilitar a integração da proposta de criação de problemas entre as escolhas
didáticas das professoras participantes. Mesmo não tendo um caráter formal de
formação, nossas ações refletem como formação continuada.
Ademais, sentimos necessidade de, realizar essa micro engenharia
respeitando as especificidades dos participantes. Tentando seguir as novas
perspectivas da engenharia civil, que considera os diferentes usuários nas
especificações de seus projetos. O que queremos dizer é que a sequência
proposta para formação tenta alcançar o que foi discutido numa análise prévia
em conversas com as professoras participantes. Da mesma forma, pensamos
que as tarefas por elas produzidas devem escapar da tentativa de padronizar a
aprendizagem, o que significa que quanto mais se produzir tarefas
problemáticas, com diferentes formas de representação e recursos, mais
possibilidades existem de atender os diferentes usuários dessas tarefas (os
alunos).
E além dessa perspectiva e apesar de sabermos o que queremos com
nossa proposta, só a retroação das participantes nos permitirá verificar se
integraram o que foi discutido e praticado durante o PEP. Assim, deixamos claro
que nossa proposta não é pílula para melhoria de prática, é muito mais reflexão
sobre práticas e escolhas didáticas existentes e outras possíveis de serem
utilizadas.

86

3.2 Caracterização da pesquisa: campo, sujeitos e coleta de dados
Ao buscar mudanças nas práxis dos sujeitos envolvidos em termos de
elaboração de tarefas problemáticas à luz da TSD, nossa investigação foi
realizada com três professoras, duas delas com quase trinta anos de docência,
que cursam licenciatura em Matemática na Universidade do Estado da Bahia,
campus de Itaberaba, pelo Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica - PAFOR.
Essas mesmas professoras também já possuíam outra graduação,
Licenciatura em Pedagogia, no entanto, há alguns anos já lecionavam
matemática em escolas públicas da região da Chapada Diamantina, no interior
da Bahia. Conforme registro de autobiografia das três professoras, em atividade
realizada durante a referida formação pelo PAFOR, elas deixaram claro que
buscaram essa formação especifica para ensino de matemática, não por
questões de plano de carreira ou salário, e sim como forma de suprir uma lacuna
que identificavam em suas práticas docentes, conhecer mais elementos da área
que já ensinavam.
Aproximamo-nos das professoras participantes durante trabalho na
disciplina Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino da Matemática III,e
Estágio Supervisionado III do curso da PAFOR, momento em que foi realizada
uma atividade sobre a temática resolução de problemas. Contudo, foi o interesse
pelo tema e a preocupação com as dificuldades dos estudantes das escolas em
que trabalhavam que definiu o grupo que convidaríamos para participar da
investigação.
Durante descrição da fase de experimentação, análise a posteriori e
validação da micro engenharia proposta nessa investigação, denominaremos as
professoras pela notação P acompanhada de um número, como forma de
preservar suas identidades. Assim trataremos as participantes por P1
(professora 1), P2 (professora 2) e P3 (professora 3).
A região onde se desenvolveu a pesquisa é pouco desenvolvida em
termos econômicos, porém, a escola é bem estruturada. Composta por 8 salas
de aula, tem bastante área sem construções, horta, laboratório de informática,
refeitório, sala de professores, direção, vice direção e secretaria. Está localizada
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próximo ao centro da cidade de Ibitiara/Ba. Nela é ofertado o Ensino
Fundamental II, composto por 3º e 4º ciclos (6º ao 9º anos) apenas no diurno.
Feitas as solicitações de autorização para pesquisa à gestão escolar,
visitamos a escola no início de abril de 2015 para coletar dados referentes à
estrutura, conversar com as professoras sobre seus trabalhos e iniciarmos
nossas sessões de estudos. Momento em que também tivemos acesso aos
planejamentos, livro didático utilizado, dentre outros documentos pedagógicos.
Entretanto, ao solicitar o Projeto Político pedagógico da escola, fomos
informado que este está em construção. Não tivemos acesso ao documento
anterior. Existia uma preocupação de não interferir de forma muito invasiva e
desconexa do contexto previsto pelo PPP. Isso porque a TSD enquadra-se no
construtivismo didático e dessa forma poderiam ocorrer choques com a
concepção de ensino e aprendizagem da instituição.
Após esclarecimentos de como era a nossa proposta de intervenção,
apresentamos um plano de trabalho inicial, entretanto, nesse momento as
professoras tiveram papel fundamental ao revelarem suas expectativas e
necessidades para ensinar matemática naquela instituição. Foi um momento
também para que elas falassem sobre seus trabalhos de conclusão de curso6.
Nessa primeira incursão na escola, dividida em dois momentos, discutimos como
é o ensino do saber números fracionários e as operações desse objeto no 6º ano
naquela escola. Em seguida discutimos as dificuldades em torno do ensino do
objeto matemático que iríamos trabalhar e estudamos a partir de artigos e
trechos de teses, as principais concepções de números fracionários, buscando
as que melhor possibilitariam apresentar a adição desse tipo de número.
Nas segunda e terceira sessões de estudo divididas em três momentos
cada, estudamos alguns elementos da TSD que subsidiariam nossa parte
prática. Iniciamos a criação de problemas embasados nas situações didáticas,
considerando as variáveis didáticas. Trabalhamos com modificações de valores
das variáveis das situações propostas, tomando como base o LD e outras fontes,
analisamos tarefas do livro utilizado nessa unidade escolar, criamos tarefas

6

Trabalho realizado pelas três, em conjunto, sobre a resolução de problemas na unidade escolar
em que trabalham.
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(problemas matemáticos) e analisamos as mesmas em termos das quatro
noções apresentadas na TAD, sem perder de vista a razão de ser desse objeto
matemático naquela instituição, foi exatamente na terceira sessão, que iniciamos
o planejamento das experimentações das tarefas a serem levadas para sala de
aula.
A quarta sessão ficou destinada a realização da filmagem de um
momento da aula com experimentação de um problema criado pelas professoras
em que estas deveriam considerar valores das variáveis analisadas
previamente.
A coleta desses dados ficou por conta do recolhimento de todo material
elaborado pelas professoras (documentos por elas produzidos) e isso inclui além
dos problemas criados, o planejamento da aula de experimentação das tarefas.
Outro procedimento ficou por conta da observação com registros no diário de
campo com auxílio da gravação de áudio de todo processo de preparação e
experimentação dos problemas na micro engenharia didática.
Em outra fase da investigação a coleta dos dados ficou por conta da
entrevista baseada na técnica de explicitação e auto confrontação (LEBLANC,
RIA, VEYRUNES, 2011), que consiste num momento em que as professoras
assistem episódios com trechos de uma aula de aplicação de um problema
criado por elas. Essa filmagem além de tentar captar a reação dos estudantes,
visa principalmente coletar informações sobre a relação do professor com o
objeto matemático ensinado, com estudantes e com instituições que integram
seu trabalho, como por exemplo, o livro didático.
Pensamos que dessa forma ao serem confrontadas com uma ação por
elas vividas, voluntariamente explicitariam aquilo que não conseguimos inferir
aos vermos o vídeo, ou acompanharmos a aula presencialmente. Desse modo,
objetivamos simplesmente, coletar informações implícitas, que talvez pudessem
revelar como tais professoras integraram a proposta para criação de problemas
para o ensino de adição de números fracionários.
O procedimento supracitado, que se baseia em alguns aspectos
epistemológicos e metodológicos da autoconfrontação tem como objetivo,
conforme Leblanc et al. (2011), produzir conhecimento sobre a atividade humana
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e diferentes práticas e situações com vistas ao desenvolvimento profissional. No
nosso caso, a atividade de ensino e planejamento desses enquanto atividade
humana em situações de aprendizagem e aperfeiçoamento. Isso nos permite,
por exemplo, analisar a atividade dessas professoras em sala de aula, enquanto
utilizam material elaborado por elas próprias.
Segundo esses autores, a autoconfrotação, vai completar os dados
coletados por meio dos vídeos da prática do professor em um determinado
momento da aula ou numa situação específica. Para estudar a atividade de
ensino com sua complexidade, incertezas, emergências, suas dimensões
histórica e pública, a gravação de vídeos é um dos recursos mais ricos e
confiáveis para a coleta de dados empíricos para este tipo de estudo (LEBLANC,
RIA, VEYRUNES, 2011). Perguntas como: porque a senhora iniciou a aula dessa
forma? Como pretendia que transcorresse a aula? A senhora acredita que dessa
forma seria melhor? Dentre outras que revelam juízo de valor, não são
pronunciadas pelo investigador. As professoras ficam livres para comentar aquilo
que assistem sobre trechos da aula ministrada por elas.
Dentre outras coisas, podemos analisar com base nessa técnica de
coleta de dados, a relação entre o trabalho prescrito (planejado ou esperado para
esse ator) e o trabalho real efetivado em sala de aula em um dado momento. Há
assim, um trabalho prescrito para o ensino de adição de números fracionários
tanto de ordem do saber a ser ensinado quanto da forma que ocorrerá esse
ensino. Do outro lado, há um trabalho que ocorre de verdade na sala de aula. A
autoconfrontação pode nos revelar elementos imprescindíveis para analisar o
que se espera para o ensino e o que de fato ocorre.
Desse modo, buscamos compreensão de como professores integram
em sua prática docente, sendo complementada a coleta dos dados pelo vídeo e
pela autoconfrontação e explicitação do professor com episódios de um
momento de sua aula.
Outras fontes de dados utilizadas nesse estudo são o PCN de
matemática do Ensino Fundamental 6º ao 9º ano e o livro didático utilizado na
escola em que as participantes da pesquisa trabalham. Essas análises
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constituem o primeiro eixo da investigação no MED, no qual buscamos
elementos que norteiam as práticas docentes.
Como um dos principais recursos a serviço do ensino, o LD foi analisado
também tomando como base a avaliação feita pela Secretaria da Educação
Básica – SEB, por meio do Guia de livro didático de matemática (SEB, 2011), de
acordo com as concepções de números fracionários discutidos anteriormente, e
principalmente a Organização Matemática (CHEVALLLARD, 1999), de algumas
tarefas propostas para o ensino da adição desses números, isso nos permite
comparar se as técnicas constantes das organizações matemáticas das tarefas
propostas pelas professoras se mantém vinculadas as técnicas apresentadas no
livro didático ou se há produção de outras técnicas.
Nesse terceiro eixo da investigação, durante descrição e análise de
etapas do Percurso de Estudo e Pesquisa, de posse das análises institucionais
empreendidas no MED, olhamos para as Organizações Didática e Matemática
das construções das professoras participantes com base no que fora discutido
no MER. Assim, nosso quadro teórico defendido nesse trabalho, a Teoria das
Situações (BROUSSEAU, 1986) e Antropológica do Didático (CHEVALLARD,
1999), presentes no segundo eixo, subsidiam as análises tanto do planejamento
feito para o ensino do saber proposto, quanto dos problemas criados, a partir das
tarefas dadas de fontes externas, como é o caso das tarefas constantes da tese
(SILVA, 2005), especialmente por modificações nos valores de variáveis
didáticas das situações propostas e análises dos momentos didáticos de
trabalho da técnica e tecnológico-teórico.
A modificação de tarefas e reconstrução de praxeologia dos sujeitos da
instituição, surgem como indício da forma como as professoras integraram a
proposta de estudo levada a elas, que visa promover mudança nas práxis,
buscando um salto de uso de tarefas que privilegiem apenas o bloco técnicoprático para aquelas que considerem a razão de ser do objeto do saber a ser
ensinado, constituindo assim um novo contrato didático e a ruptura de outro
estabelecido implicitamente até então.
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3.3 Descrição e resultados do PEP
O Percurso de Estudo e Pesquisa é um dispositivo complementar de
organização didática na escola onde ocorre a investigação para professores de
matemática baseado em outros dispositivos (SILVA, 2005; BOSCH & GASCÓN,
2009; 2010; LUCAS, 2010). A partir do questionamento realizado no MED, sobre
a existência de uma ecologia para criação de problemas matemáticos,
especificamente sobre adição de números fracionários, na prática dos
professores, identificando que existem lacunas a esse respeito, propomos uma
intervenção no que se refere ao problema didático anunciado do ponto de vista
institucional.
O funcionamento do PEP pode ser descrito como retomada de uma
organização matemática (OM) pontual previamente estabelecida, que traz a
concepção de número fracionário comumente utilizada, segundo estudos
apontados no eixo II, a de parte-todo. Quer dizer, explorar um tipo de problema
em que as professoras dispõem de uma técnica embrionária, que acreditamos
ser técnica dominante institucionalizada. A partir disso, espera-se que elas
desenvolvam esta OM pontual fazendo trabalhar a técnica disponível, visando
ampliá-las com a criação de novos problemas que relacionem diferentes
concepções, especialmente, as de parte-todo e medida por parecerem as mais
relacionadas com a ideia de adição. Por sua vez, esses novos problemas devem
vir acompanhados de novos elementos técnicos e tecnológicos, ocorrendo assim
gradualmente à transformação de um OM pontual em uma OM com maior
amplitude (OM local).
O que pretendemos com esse dispositivo é ampliar progressivamente os
tipos de problemas considerados pelas participantes para provocar variações da
técnica inicial. Assim, trabalhamos a criação de problemas por meio da análise
de variação de técnicas. Quanto às questões tecnológicas, pensamos que o
desenvolvimento da técnica além de ampliar o rol de problemas propostos pode
desencadear outras questões tecnológicas referentes ao trabalho prático-técnico
dessas professoras.
Diante do que foi explicitado sobre o PEP, vale acrescentarmos que
partimos do pressuposto que, se nas sequências utilizadas nas sessões de
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estudo com as professoras ofertamos problemas em que o uso de técnicas já
institucionalizadas seja insuficiente, o processo naturalmente construído em tais
sessões será de busca por novas técnicas e modificações nos problemas iniciais
propostos.
Além do questionamento do MED trouxemos elementos do MER que
vieram no sentindo de verificar o que já está posto em termos de pesquisas
acerca da criação e resolução de problemas para o ensino do referido objeto
matemático. À luz da TAD analisamos as condições de existência e restrições
do saber e das escolhas didáticas ligadas à prática das professoras participantes
da investigação.
Nas fases da micro engenharia didática proposta para estudo da
atividade

matemática

e

didática

das

professoras

apontamos

mais

detalhadamente elementos do PEP, incluindo resultados do trabalho com esse
dispositivo. Desse modo, para identificarmos como professores integram a
proposta de criação e resolução de problemas matemáticos nos apropriamos
dos planejamentos feitos pelas professoras das situações adidáticas para o
ensino do objeto matemático em questão, os problemas elaborados (tarefas) que
compunham as situações e as análises praxeológicas dessas construções
realizadas em conjunto com as participantes.

3.3.1 Etapas da micro engenharia didática
Destacamos inicialmente que a Engenharia Didática enquanto
metodologia de investigação segundo Artigue (1988), procura extrair relações
entre pesquisa e ação. Dadas as características da proposta denominada aqui
PEP, visando ressonância entre método de pesquisa, os objetivos, a questão de
pesquisa e quadro teórico, entendemos que uma micro engenharia já traria
elementos suficientes para justificar a estrutura em que apresentamos o trabalho
em eixos que trazem características dos modelos MED, MER e MDR, bem como,
o desenvolvimento do mesmo. Assim, na investigação em tela apresentamos as
etapas da engenharia planejada para o desenvolvimento do dispositivo sem
perder de vista uma importante característica pensada em termos de
participação dos sujeitos que integram a investigação, a ação cooperativa que
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pode modificar os rumos da investigação de maneira que melhor se adapte as
necessidades da instituição pesquisada (escola).
3.3.2 Etapa 1 - As análises prévias
Buscamos nessa fase alguns elementos que compõem a Organização
matemática do saber abordado: adição de números fracionários, trazendo as
manifestações contemporâneas em relação a esse saber, bem como, uma
análise do ensino usual e seus efeitos para a aprendizagem. Nessa fase também
identificamos os saberes e conhecimentos relacionados com o saber visado e
fatores de que dependem a construção didática e escolhas didáticas das
professoras para organizar o ensino do referido objeto.
Realizamos uma análise mais voltada à organização didática do objeto
matemático que compõe o objeto de pesquisa. Para tanto, visualizamos nas
instituições em que o saber deve ser ensinado os aspectos do ensino seguidos
de análise da proposta curricular para o 6º ano, do PCN e o referido objeto no
livro didático de Matemática utilizado na escola onde ocorreram nossas
observações. Tais análises constam no primeiro eixo, denominado Modelo
Epistemológico Dominante (MED). Isso porque queremos levantar indícios de
que as práticas dos professores de modo geral são norteadas por questões
históricas e institucionais de ordem maior.
Para tanto, partimos dentro da estrutura da engenharia proposta para a
análise da questão de pesquisa definida. Tanto o que apontamos no MED,
quanto no Modelo Epistemológico de Referência (MER) auxiliam uma melhor
definição do problema de pesquisa e da hipótese de investigação.
Nossa questão principal é identificar como professores integram a
criação e resolução de problemas matemáticos em suas escolhas didáticas em
torno do objeto matemático adição de números fracionários. O que foi
apresentado no MED e no MER auxilia também para a compreensão de como
isso pode ocorrer, visto que, trazem luz para um modelo nos quais estão
normalmente alicerçadas as escolhas didáticas dos professores para ensinar tal
objeto matemático de um modo geral.
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Levantamos então, nossa hipótese de investigação: Se o professor
consegue criar e resolver problemas, considerando especificidades do saber
Números Fracionários com sua complexidade, o problema didático já apontado
pode ser minimizado. Para isso, propomos um dispositivo didático (PEP) por
meio de sequências para formação docente, que consideram elementos
importantes da TSD, como valores das variáveis didáticas e meio didático e
analisamos por meio da TAD.
Como hipótese de trabalho, temos:
- A criação e resolução de problemas por professoras de matemática podem
conduzir a um processo de elaboração de novas técnicas para solução de tarefas
que demonstram em primeira instância uma mudança na práxis, desde que se
constate que anteriormente era privilegiado uso de técnicas dominantes.
- O fato de professores criarem os próprios problemas que serão utilizados nas
suas aulas pode permitir uma melhor aproximação entre o saber a ser ensinado
e o contexto de uma determinada comunidade escolar (criação de problemas no
contexto extra-matemático).
- O processo de criação de problemas e planejamento de situações para o ensino
de determinado saber pode auxiliar em uma análise prévia de possíveis
dificuldades que os estudantes enfrentarão para apresentar soluções. Isso
permite ao professor pensar em tarefas elaboradas de tal forma que o custo para
o estudante seja menor, garantindo a eficácia do processo de aprendizagem.
Essas hipóteses surgiram nesse contexto após conversas com as
professoras sobre educação, abordando temas como: O que é ensinar? Que
concepção de ensino e aprendizagem norteia suas práticas? Quais técnicas de
ensino são mais comuns e se elaboram os próprios problemas para usar em
suas aulas? Dentre outros. Além disso, surgiram naturalmente da aproximação
com o quadro teórico e com possíveis lacunas identificadas em estudos sobre o
saber matemático em jogo e como se dá seu ensino.
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3.3.3 Etapa 2 – Construção das situações e análise a priori
Construímos duas sequências de atividades que compreendiam uma
proposta de elaboração de problemas com concepções de números fracionários
e adição. Uma de forma livre com algumas questões de reflexão, a outra, com a
análise do tipo de concepção desses números (SILVA, 2005), e tarefas
(problemas) nos contextos intra-matemático e extra-matemático com foco no
trabalho da técnica justificado por um discurso racional (tecnológico-teórico).
Nessa segunda sequência, propomos a mudança de variáveis da situação a ser
proposta para classe de 6º ano com incentivo de produção de novas técnicas.
Para tal, precisávamos incluir em nossas sessões de estudos textos que
nos possibilitasse discutir as concepções de números fracionários e as
dificuldades a eles associadas, elementos da Teoria das Situações Didáticas
especificamente os que compõem uma situação adidática e as variáveis
didáticas, visto que, promoveríamos mudanças nos valores de variáveis de
problemas já propostos no livro didático ou de outra fonte. E as atuais discussões
sobre a razão de ser de um objeto matemático dentro de uma instituição e a
praxeologia da atividade matemática em dois níveis de organização: matemática
(OM) e didática (OD).
Sabemos que o fato de tratarmos desses elementos que permeiam as
duas teorias que compõem nosso quadro teórico não seria garantia de que as
professoras integrariam em suas escolhas didáticas tudo de forma incondicional,
por isso, as sessões de estudos bem como as sequências para a criação e
resolução de problemas e as respectivas análises foram incrementadas com
momentos de reflexão das práticas atuais e possíveis mudanças na prática
dessas professoras.
Os problemas propostos às professoras para modificações surgem
como Organizações Matemáticas Pontuais (OMP), a partir das quais são
solicitadas modificações livres a critério das participantes e orientadas de acordo
com as novas técnicas possíveis.
Objetivamos com essas atividades desenvolver nas professoras
habilidades de criação de problemas (tarefas), mas também resolução como
forma de prever como os alunos reagiriam às tarefas por elas elaboradas para o
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ensino da adição de frações, tentando fugir do uso de técnicas institucionalizadas
como dominantes que viabilizam um ensino e uma aprendizagem mecânicos, ou
seja, sem uma compreensão da razão de ser do que se está ensinando ou
estudando numa determinada instituição.
Durante o processo consideramos a necessidade de provocar um
debate de confrontação (ALMOULOUD, 2007), dos resultados das professoras
participantes. Assim, na proposta de modificação de valores das variáveis de
uma situação ou na tentativa de produção de novas técnicas, as professoras
oralmente devem ir confrontando as ideias sobre a elaboração de novos
problemas indicando tipo de valor da variável que será modificada (tipo de tarefa,
figuras, números fracionários), técnicas utilizadas comumente pelos estudantes,
novas técnicas, bem como, sua justificação e qual o componente do meio
didático que possibilita a resolução pelos alunos.
Em relação à análise a priori descrevemos a escolha das variáveis locais
e características da situação a ser desenvolvida com as participantes, bem como
comportamentos possíveis dessas professoras para mostrar como a analise
permitirá controlá-los, assegurando o comportamento esperado que é a
integração da ideia de criação de problemas à luz da TSD e análises a partir da
TAD.
Na sequência que propomos às professoras, uma variável aparece
fortemente, o tipo de tarefa (problema), associado às principais concepções da
entidade fracionária. Ao passo que solicitamos que as professoras planejassem
e construíssem situações didáticas para ensinar adição de números fracionários,
buscamos instigá-las a identificar formas de criar problemas por meio de
modificações feitas em tarefas dadas. Da mesma forma, incentivá-las a resolver
os problemas iniciais que lhes apresentamos auxiliaria a pensar nas técnicas
para solução e pensar no estudante resolvendo o problema levaria a
preocupação com um discurso que justificasse tais técnicas.
Por sua vez, a resolução levaria as professoras a um estágio de elaborar
e previamente antecipar o que poderia ocorrer numa sala de aula com alunos do
6º ano. O mesmo deveria ocorrer com as tarefas (problemas) criadas pelas
próprias professoras. Entre si, esperávamos que resolvessem tais problemas
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como forma de encontrar possíveis lacunas em termos de estrutura da
linguagem utilizada, de conceito, de tipo de número, se faz ou não uso de figuras,
quais recursos deveriam utilizar, para desenvolvimento de situações construídas
para o ensino do objeto do saber em jogo.
Na segunda sequência ofertamos às professoras um problema.
Inicialmente este deveria ser resolvido sem nossa intervenção, e depois com
orientações e intervenções, solicitando modificações nos valores das variáveis
de modo que surgissem novas técnicas. O tipo de tarefa em relação ao problema
que propomos não foi revelado no enunciado, bem como não foi dito de que
forma deveriam resolvê-lo. Pretendíamos assim, uma vivência de um tipo de
situação como forma de se perceberem como estudantes, pensando assim ao
criarem problemas matemáticos, como seus alunos reagiriam e quais as
relações dos sujeitos com esse saber.
Conforme Almouloud (2007), devemos compreender a análise a priori
como uma análise matemática e uma análise didática, procurando os seguintes
fatos: identificar os métodos e/ou estratégias de resolução das situações
evidenciando os conhecimentos envolvidos (análise matemática); analisar a
pertinência das situações, suas variáveis, prevendo e analisando as dificuldades
que as participantes podem enfrentar na resolução das atividades e previsão dos
saberes que devem ser institucionalizados (análise didática).
Ao resolverem os problemas propostos o esperado é que as professoras
utilizem técnicas dominantes, principalmente as indicadas nos manuais
escolares, entretanto, acreditamos que no contexto extra-matemático as
estratégias sejam mais criativas revelando diferentes técnicas. Quanto aos
problemas

no

contexto

intra-matemático,

pensamos

que

o

fato

de

disponibilizarmos alguns recursos sem, no entanto, dizer se devem ou não ser
utilizados ou para que servirão, pode ocasionar posturas proativas das
professoras, no sentido de que se apropriem do material que julgarem
necessário ao começarem a formulação das estratégias.
Ademais, é provável que uma dificuldade das participantes esteja em
identificar claramente a concepção abordada no tipo de tarefa. A mais comum
de ser identificada, a de parte-todo, também pode apresentar-se como de difícil
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entendimento quando lhes oferecemos diferentes tipos de tarefa dentro da
mesma concepção. Talvez outra dificuldade seja identificar os tipos de variáveis
didáticas utilizadas nas tarefas propostas e associar as técnicas construídas a
suas respectivas tecnologias. Quanto a isso disponibilizamos alguns textos para
estudo individualizado, além dos momentos de discussões em grupo.
Acreditamos que as diferentes concepções de números fracionários, precisam
ser institucionalizadas para que as professoras as utilizem efetivamente.
O quadro teórico assumido nessa investigação dá suporte ao tipo de
atividade que planejamos para as professoras na fase experimental. Lembramos
que as dificuldades apontadas em torno do ensino da adição de fracionários bem
como com o uso da resolução de problemas matemáticos de modo geral é visto
pela ótica institucional. Isso orientou de que forma relacionamos a TSD e a TAD,
de modo que as professoras integrem entre suas escolhas didáticas para ensinar
determinado saber, a criação e resolução de problemas matemáticos,
construindo situações por meio de problemas matemáticos e realizando análises
prévias das praxeologias dessas tarefas a serem levadas para sala de aula.
É preciso saber se existem condições favoráveis ou restrições para que
um saber exista numa determinada instituição e qual técnica é utilizada para
resolver tarefas sobre esse saber. As relações entre sujeitos da instituição e
saber ajudam a mapear essas condições e tais análises são subsidiadas pela
TAD. Por isso, essa teoria é ponto forte em nossa investigação, enquanto a TSD
evidencia outros elementos como componentes do meio didático e as variáveis
didáticas.
Esperávamos que as tarefas propostas nas sequências fossem
resolvidas pelas professoras pela utilização de estratégias associadas ao
modelo epistemológico dominante da instituição livro didático, que para o
conceito de fração é a ideia de parte-todo
representada pelo modelo algébrico

𝑎
𝑏

𝑐

𝑎
𝑏

+𝑑 =

e para a adição que essa fosse
𝑎 𝑥 𝑑+𝑏 𝑥 𝑐
𝑏𝑥𝑑

, consequentemente, era

esperado também que os problemas elaborados fossem igualmente construídos
tendo em mente esse modelo de resolução.
Após os trabalhos do PEP, o esperado era que o modelo de referência
para adição desse saber, norteasse novas estratégias de resolução e a criação
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de novas tarefas. Dessa forma, buscamos integrar a criação de problemas nas
escolhas didáticas das professoras, porém associada a análises das
características do saber a ser ensinado por elas.
Além disso, era esperado das professoras que resolver seus próprios
problemas se tornasse uma ação rotineira na busca de técnicas variadas, que
também podem surgir em meio às estratégias dos estudantes. Pensamos que
isso é um dos possíveis indicadores da integração da proposta composta dos
problemas criados, do planejamento das aulas e da experimentação do
problema em sala de aula.
3.3.4 Etapa 3 – Experimentação, análise a posteriori e validação
Nessa fase colocamos o PEP em funcionamento. Com base no
dispositivo utilizado por Silva (2005), no qual trabalhou concepções de números
fracionários com professores em formação continuada, bem como, no que foi
proposto por Bosch & Gascón (2010), em um estudo aprofundado de um
pequeno número de tipos de problemas. À medida que identificamos a
necessidade de correção nas sequências do dispositivo, essas vão sendo
implementadas, representando um processo de complementação da análise a
priori, no qual prevemos possíveis comportamentos das participantes.
Projetamos para o desenvolvimento das atividades com as docentes
quatro sessões de 4 horas cada, além do tempo destinado a identificação do
contexto a ser investigado, conversamos sobre a instituição escola e uso dos
documentos de referência para o trabalho docente. Apropriamo-nos de alguns
momentos de aula para realizar a entrevista de explicitação e autoconfrontação
(LEBLANC et. al., 2011), que compõe a quarta sessão de trabalho, de maneira
a complementar a coleta de dados sobre integração de elementos do dispositivo
didático. Além disso, foi necessário um tempo individual para leitura
referenciada, à parte dos encontros presenciais.
A partir desse ponto vamos tratar de alguns detalhes do dispositivo
proposto no Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP), que não teve a pretensão de
formar e sim incitar à reflexão das práticas e as relações das professoras com o
objeto por elas ensinado no 6º ano. Apresentamos a essas professoras alguns
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elementos teóricos que acreditamos ser importantes para que as mesmas
integrassem a criação de problemas como item que compõem suas escolhas
didáticas para o ensino do saber adição de números fracionários. Incluímos um
estudo das dificuldades associadas à essa entidade numérica e como um
conjunto de concepções nos permite chegar a ideia de operações com esse tipo
de número, colocando-se do lado contrário do que historicamente foi construído
para o ensino desse objeto matemático, a perda das relações entre as diferentes
concepções e o privilegiamento da que indica parte-todo.
Entre o que estudamos surge também a praxeologia, porém para o
trabalho com as professoras participantes, isso se deu por meio da análise de
estratégias para resolver as OMP que lhes eram ofertadas. Desse modo, a
análise praxeológica das organizações matemáticas e didáticas dessas
professoras se constituiu como instrumento para nossas análises em termos de
investigação.
Definimos conjuntamente as variáveis didáticas e seus valores que
facilitariam o processo de criação de tarefas (problemas matemáticos) por meio
da modificação de outros que consideramos organizações matemáticas
pontuais.
Desse modo, apresentamos quatro variáveis indicadas pela letra V
acompanhada de numeral, que nas análises mencionaremos por essa forma
abreviada. A ordem em que elas são apresentadas a seguir não indica uma
hierarquia, entretanto, vale salientar que a variável V1 está presente de forma
intrínseca nas tarefas propostas.
Variável 1 (V1): Tipo de tarefa de acordo com a concepção de fracionário.
Os valores estão associados às concepções trabalhadas com as
participantes. Desse modo, podemos indicar os seguintes valores:


Para concepção de parte-todo: número fracionário que corresponde à
figura; número fracionário dado uma figura, composição do inteiro dado
uma figura; e reconstituição do inteiro.



Para concepção de medida: Reconstituição do inteiro.
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Para concepção quociente: distribuição igualitária de x objetos em um
número y de partes.



Para concepção de razão: comparação entre razões.



Para a concepção de operador não foram definidos valores, pois não foi
utilizada para a mobilização da ideia de adição de fracionários.

Variável 2 (V2): organização das interações entre estudantes
Nesse caso, os valores foram consulta; o trabalho individual; o trabalho
em dupla ou grupo; e a confrontação.
Variável 3 (V3): figura utilizada na tarefa
Os valores dessa variável foram figuras planas que os estudantes já
tiveram contato prévio por serem facilmente encontradas no contexto desses,
tais como quadriláteros (retângulos, quadrados, trapézios), triláteros e círculos.
Variável 4 (V4): Tamanho do número, ou tipo de número
São valores dessa variável: o número fracionário unitário (aquele com
1

numerador igual a um, a exemplo de 4) ou fracionários representados por frações
próprias (numerador menor que denominador, como em

2

) ou impróprias

5

(numerador maior que denominador, que já implica em uso de números mistos,
1

como por exemplo: 1 2) .
Propomos de fato duas sequências. A primeira voltada à criação de
problemas matemáticos sobre números fracionários de forma livre com proposta
de reflexões após as criações das possibilidades de resolução e concepções dos
fracionários

abordadas.

Nessas

atividades

iniciou-se

o

processo

de

modificações das tarefas que as professoras propuseram.
E na segunda sequência de atividades levamos tarefas que
caracterizaram organizações matemáticas pontuais e solicitado que as
professoras realizassem modificações, de modo que surgissem novas técnicas,
destacando a tecnologia que as justificavam. Acreditamos que à medida que as
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professoras criam novas tarefas pela modificação de uma anteriormente dada
podem surgir outras técnicas de resolução, caracterizando assim um momento
de trabalho das técnicas dentro da sessão de estudo. Entretanto, esta precisa
ser justificada por um discurso tecnológico-teórico, assim, é possível que ao
passo que elaborem os problemas uma habilidade adquirida pelas professoras
seja previamente pensar nas técnicas que podem ser utilizadas para a solução
e o que as justificam.
Vale ressaltar que não existe nessa sequência apenas tarefas sobre a
adição, mas OMP sobre concepções de números fracionários, especialmente as
que acreditamos facilitar a compreensão da ideia de adição. Assim, são
trabalhadas com maior ênfase as concepções de parte-todo, normalmente usada
de forma predominante para introdução do conceito global de número fracionário
e a concepção de fração como medida. Isso contribui com o surgimento de novas
técnicas. Por exemplo, uma tarefa que aborde a concepção de parte-todo, pode
ser modificada de forma que traga a necessidade de técnicas para a adição de
duas ou mais entidades fracionárias. No entanto, é necessário que pensemos
nas relações entre duas ou mais concepções como forma de elaborar tarefas
mais problemáticas, visando o desenvolvimento efetivo de novas técnicas.
As

professoras

são

convocadas

a

planejarem

situações

(preferencialmente adidáticas) por meio de problemas matemáticos, tanto no
contexto intra-matemático como no extra-matemático. Vemos uma exigência
própria delas de trabalharem com contexto social do estudante, o que elas
chamam de problemas contextualizados, essa necessidade das docentes
conduz ao desenvolvimento da atividade para escolhas didáticas nas quais se
privilegiam as tarefas no contexto extra-matemático.
Outra solicitação nessa sequência foi a análise da organização
matemática das tarefas fornecidas e das criadas pelo grupo. Nesse caso, pôde
ser evidenciado também pelas organizações matemáticas pontuais que
propomos que existe um determinado tipo de tarefa em que coexistem alguns
problemas para os quais se identificam normalmente uma única técnica.
De modo geral, na primeira sequência solicitamos as professoras que
criassem problemas para o ensino do conceito de números fracionários (de
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forma livre), verificassem quais concepções desses números estavam
associadas, confrontassem com os do livro didático analisando quais estratégias
(técnicas) para resolver os problemas, eram ensinadas, modificassem um
problema do livro didático utilizado por elas em suas aulas, resolvessem os
problemas criados por outros integrantes desse grupo e pensassem em
possíveis dificuldades para os alunos ao tentarem resolver tais problemas.
Durante o processo, na medida em que surgiam, foram discutidos alguns
resultados de estudos sobre as dificuldades em torno das concepções desse tipo
de número, do seu ensino e da aprendizagem.
Na segunda sessão, iniciamos a segunda sequência de atividades para
formação das professoras participantes. A professora P2, apresentou uma
sequência de tarefas, a qual fizera modificações e aplicou em sua classe.
Decidimos então refletir sobre a aplicação e abordamos elementos da TSD,
como a noção de situação didática e meio didático. A professora P1 destacou
que sem a devida aplicação na turma não teríamos condições de avaliarmos
sobre o tipo de situação. Foi então proposto que resolvessem o problema a
seguir que denominamos tarefa 1 que segue descrita:
3

Tarefa 1 - A figura seguinte representa 4 de uma tira de papel.

1 2

4

3

Represente 2, 3 , 3 e 2 dessa mesma tira.
E fora solicitado que escrevessem um problema por meio de modificação
deste, utilizando a ideia de adição de números fracionários. As participantes
conjuntamente propuseram:
Tarefa 1.1 -A figura seguinte representa

3
4

de uma tira de papel. Que “fração”

(número fracionário) da tira inteira encontraremos se acrescentarmos
mesma tira?

1
4

3

aos 4 da
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A variável sobre a qual se trabalhou foi o tipo de tarefa dentro de uma
determinada concepção de número fracionário. Para tal, as professoras
utilizaram a concepção de parte-todo. O que fora modificado foi seu valor, desse
modo, com base na OMP que é uma tarefa do tipo 3 (consultar quadro 4 a seguir)
compor inteiros e determinar fracionários, a tarefa proposta pelas docentes foi
do tipo 4 (mesmo quadro) reconstituir o inteiro. As mudanças desejadas eram
que a partir de uma ideia inicial relacionada à adição de fracionários com
denominadores iguais os estudantes reconstituíssem o inteiro sendo dado aquilo
que faltava para essa reconstituição.
Contudo, a professora P2 ponderou que esta tarefa não apresenta
desafio aos estudantes, ao menos para os que já reconhecem fração como
representação de um número (número fracionário), além de apontar que a adição
proposta é de fracionários com denominadores iguais. A professora P1 diz que
na verdade a ideia de adição já aparece ao pensarmos a tira inteira,
especialmente se for utilizado algum recurso que permita a manipulação e
conclui sua fala refletindo sobre o que seria desafio para os alunos daquela
instituição. Segundo essa professora tentar reconstituir o inteiro não parece
tarefa tão simples, assim, acredita que deveriam ser disponibilizados alguns
materiais, como régua, tiras de papel de diferentes tamanhos, dominó de
números fracionários entre outros objetos para que de forma livre os estudantes
tentassem solucionar esse problema.
A outra atividade dessa sequência foi proposta dentro do contexto extramatemático. Referiu-se a comparação de fracionários que representavam parte
de combustível de um tanque de um veículo utilizado como ferramenta de
trabalho. Adiante, apresentamos como resultados, alguns momentos da fase de
experimentação na qual as professoras tentaram resolver o problema antes de
partirem para o que lhes era solicitado, em termos de reflexões sobre uma
possível aplicação do problema no sexto ano, qual componente do meio didático
e momento em que este problema seria utilizado e como, definindo assim se
seria uma situação-problema ou uma situação didática.
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As outras atividades da sequência extraídas da tese de Silva (2005)
ficaram de dar conta das análises do tipo de tarefa, de acordo com a concepção
de número fracionário associada, chamando atenção para variáveis didáticas
(mudança nos seus valores), técnicas utilizadas, bem como, elementos do
discurso racional de justificação dessas técnicas. Além de analisar tais
elementos desses tipos de tarefas e tarefas disponíveis foi solicitado a
elaboração de novas tarefas que permitissem uso de diferentes técnicas para a
adição desse tipo de número. Dessa forma, as participantes tinham a
responsabilidade de promover mudanças nas tarefas, mobilizando as
concepções de números fracionários presentes nessas tarefas ao mesmo tempo
tentando mobilizar a ideia de adição com esse tipo de número, sem a explicitação
do objeto matemático que se pretendia ensinar.
Essas OMP referem-se às concepções de números fracionários e a tipos
de tarefas dentro dessas concepções. À medida que tentavam apresentar uma
ou mais técnicas para solução das tarefas, as professoras refletiam sobre qual
concepção estava sendo mobilizada, visto que, não fora explicitado na
sequência. Outra solicitação foi identificar quais valores das variáveis didáticas
poderiam ser modificados. Por fim, criar outras tarefas com base nas OMP
apresentadas nas sequências para mobilização da mesma concepção, de outra
concepção e da ideia de adição.
A seguir apresentamos quadros que indicam os tipos de tarefas,
possíveis técnicas e concepções associadas que foram trabalhadas na
sequência, adaptadas em sua maioria do trabalho de Silva (2005).
Quadro 4 – Tarefas, técnicas para mobilização da concepção de parte-todo

Tipo de tarefa

Possíveis técnicas

Concepções de fração

Tipo 1 - Identificar o - Dupla contagem das - Parte-Todo.
número

fracionário

que partes.

corresponde a uma figura - Reconfiguração.
apresentada.

- Parte-todo relacionada a
razão.

- Cálculo de áreas.

Tipo 2 –Identificar um - Traçar diagonal da figura. - Parte-todo.
número fracionário dado - Medir lados da figura, - Parte-todo relacionada a
uma figura.

identificar ponto médio e medida.
traçar segmento.
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- Reconfiguração.
Tipo 3 – Compor
inteiros

e

fracionários.

- Relacionar áreas.

determinar -

Agrupar

partes

- Parte-todo.
e - Parte-todo relacionado a

identificar por contagem medida.
total de objetos.

Tipo 4 – Reconstituir o - Reversibilidade da dupla - Parte-todo.
inteiro.

contagem.
Fonte: Silva (2005)

Nessa parte da sequência são apresentadas figuras que solicitam a
utilização da técnica de dupla contagem das partes de forma simples, porém se
apresenta de forma problemática quando dispõe de figura que não mobiliza o
uso dessa técnica. Temos como exemplo:

Figura 15 – Tarefa que solicita técnica associada a adição de fracionários
Fonte: Vestibular PUC - SP

Outra tarefa relacionada ao tipo 1 da tabela é: Que parte da figura está
pintada?

Figura 16 – Tarefa que evoca uso de técnica complexa
Fonte: Silva (2005)

Nesse caso, as professoras indicaram a impossibilidade de apresentar
uma técnica válida, pois pensavam no uso da dupla contagem das partes.
Também não era possível utilizar a reconfiguração em partes congruentes,
todavia se fazia necessário uma reconfiguração em partes não congruentes ou
associar a concepção de medida (SILVA, 2005).
Restringir a atividade matemática ao uso de técnicas de dupla contagem
termina impedindo o aparecimento de novas técnicas e isso está intimamente
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relacionado ao tipo de tarefa que incluímos em nossas escolhas didáticas. Fazse necessário utilizar tarefas diferentes que proporcionarão diferentes técnicas.

Quadro 5 – Tarefas, técnicas para mobilização da concepção de medida

Tipo de tarefa
Tipo

Possíveis técnicas

1–Determinar -

medidas de comprimento.

Concepções de fração

Escolher unidade de - Medida

medição com auxílio de
materiais como régua, tiras
de papel, etc.

Tipo

2

–

Determinar - Dupla contagem das - Medida diretamente

medidas em segmentos partes.

relacionada

com

a

divididos em partes iguais.

concepção de parte-todo.

Tipo 3 – Reconstituir a - Dividir o segmento dado - Medida relacionada com
unidade.

em partes iguais e utilizar a a concepção de parte-

.

ideia de reversibilidade da todo.
dupla contagem.
Fonte: Silva (2005)

Silva (2005) aponta que os tipos de tarefas indicados na tabela permitem
o tratamento de números fracionários maiores que um, a adição de fracionários
de mesmo denominador e introduz a equivalência entre fracionários. Isso reflete
no trabalho do professor com a referida operação, na medida em que permite a
construção de uma base sólida para compreensão da concepção que
naturalmente relaciona-se a adição e gerencia o tempo didático para o ensino do
saber. Ao invés da apresentação em tópicos é possível o uso de tarefas que
mobilizem as ferramentas necessárias para consolidação dos saberes que se
deseja ensinar.
Outra tarefa utilizada com as professoras solicitamos que mobilizassem
a ideia da tarefa tipo 3 (conforme quadro 6), sem estar associada a um segmento
de reta como mostramos na tarefa 5 abaixo.

Tarefa 5 - Quantos copos de
litros?

1
3

são necessários para encher um balde de 15
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Naturalmente, as professoras tentaram utilizar a concepção de
fracionário como operador. Entretanto, P1 observou que saber quantas vezes

1
3

cabe em 15, também pode ser feito por meio da adição. Para isso, sua técnica
consistia em pensar nos 15 (quinze) litros tendo cada litro dividido em três
porções iguais, o que resultou em 45 (quarenta e cinco) porções de um litro, que
representavam a mesma unidade. Assim, disse que seriam quarenta e cinco
porções de

1
3

somados para alcançar os 15 (quinze) litros. De qualquer forma,

ela já associou outra concepção a sua estratégia para solucionar a tarefa, a de
fracionário como quociente.
Associada as tarefas propostas por Silva (2005) trabalhamos também
outra ideia que evoca a adição pela mobilização das concepções de parte-todo
e medida, relacionadas, utilizando figuras planas. O que queremos dizer consiste
em assumir o princípio da contagem no estudo da adição com números
fracionários, através da hipótese da existência de uma unidade comum
(GUERRA & SILVA, 2008). Segundo esses autores, isso é feito por meio da
representação de frações em retângulos e ressaltam ainda que a ideias de razão
e quociente também podem ser compreendidas pelo mesmo princípio, onde a
fração

𝑚
𝑛

1

pode ser interpretada como m unidades de 𝑛. Esse princípio abre as

portas também para o trabalho com as concepções de razão e quociente, em
que suas tarefas e possíveis técnicas são indicadas na tabela a seguir.
Quadro 6 – Tarefas, técnicas para mobilização das concepções de razão e quociente

Tipo de tarefa
Tipo

1

–

Possíveis técnicas

Concepções de fração

Distribuir - Dividir a unidade em - Quociente relacionada à

igualmente x objetos em partes iguais e destinar a parte-todo.
um número y de partes.

fração a cada elemento da
situação.
-Distribuir o inteiro em
partes

iguais

e

dividir

inteiro restante na mesma
quantidade de partes.
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Tipo 2 - Comparar razões.

-

Determinar

razões - Razão

equivalentes com mesmo
denominador.
Fonte: Silva (2005)

Para o primeiro tipo de atividade sobre a concepção de quociente
trabalhamos com a seguinte tarefa: T6 - Oito pessoas vão dividir três barras de
chocolates, que parte cabe para cada pessoa?
Já buscávamos uma solução em que entre as técnicas que surgiriam
estivesse relacionada à ideia de adição com números fracionários. Dessa forma,
P3 apresentou rapidamente que o que cabe para cada pessoa é o número

3
8

.

Porém, questionada sobre quais possíveis estratégias os estudantes utilizariam,
retomamos a tarefa proposta por P2 para seus alunos. Um estudante apresentou
uma estratégia que se assemelha ao que esta professora utilizou nessa tarefa;
Retiro dois dos três chocolates e divido entre as oito pessoas. Assim divido cada
barra de chocolate em 4 partes iguais, e cada pessoa fica com

1
4

. A barra que

1

sobrou divido em oito partes iguais e cada pessoa fica com 8. Então cada pessoa
fica com

1
4

1

mais 8.

Essa técnica utilizada por P2 com base na que foi utilizada por um de
seus alunos para solucionar tarefa similar, utiliza a segunda técnica para o
primeiro tipo de tarefa que mobiliza a concepção de quociente.
Não utilizamos tipo de tarefa que remete a ideia de dividir o inteiro por
um número fracionário. Visto que, nosso intento era mobilizar a ideia de adição
por meio do estudo das concepções de fracionários, o que ocorreria já com esse
primeiro tipo de tarefa.
Quanto à concepção de razão, Silva (2005) destaca que geralmente não
está associada à noção de partição, bem como, nem sempre é possível associar
ao conceito de quociente, pois a ideia de razão estaria relacionada mais a ideia
de índice comparativo que a de número. Entretanto, no que se refere à
equivalência entre fracionários, essa concepção a facilitaria de modo mais
natural. A referida autora aponta para outra questão que devemos ficar atentos,
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que é a leitura do que estamos representando. Por exemplo,

2
5

como

representação de um número fracionário para o conceito de razão não deve ser
lido como “dois quintos” e sim “dois para cinco”.
A respeito do tipo de tarefa indicado na tabela acima, pensamos ser uma
oportunidade de trabalhar a equivalência de razões e aproximá-la da
equivalência de fracionários como ferramenta para a adição de dois números
desse tipo com denominadores diferentes. Silva (2005) aponta diversas tarefas
possíveis distribuídas em três tipos de tarefas, de onde retemos a tarefa do tipo
comparar razões, na qual a autora apresenta uma OM: “Um carro A percorre um
trajeto de 3 km em 5 minutos. Um carro B percorre um trajeto de 4 km em 6
minutos. Qual carro tem maior velocidade?” (p.132). Sobre as técnicas que
podem ser produzidas pelos estudantes para tarefas associadas ao conceito de
razão a autora alerta que, ainda que mobilizem corretamente os conhecimentos
necessários devido à variedade de tipos de tarefas e complexidade das possíveis
técnicas, os estudantes podem utilizar registros que os conduzam a erros
futuros.
Além disso, existe também como recomendação para o trabalho com a
ideia de fracionário como quociente a apropriação da lógica. Para Campos
(2013), problemas com o significado de quociente servem para que crianças
apropriem o invariante de ordenação desses números por meio da lógica. Quer
dizer que à medida que se tem mais pessoas para dividir algo, menor será a
parte que cada um receberá. Para esta autora, essa relação inversa pode auxiliar
crianças na compreensão de que quanto maior o denominador menor a parte.
Campos ainda pondera que o professor pode utilizar razão para que os
estudantes entendam o invariante de equivalência, como foi apontado por Silva
(2005).
Para trabalharmos o conceito do número fracionário como operador
multiplicativo retivemos um tipo de tarefa do dispositivo de Silva (2005), na
verdade, o utilizamos para identificar como as professoras mobilizavam essa
concepção. Dessa forma, as tarefas trabalhadas solicitavam a mobilização de
tal concepção, envolvendo grandezas continuas, aquelas que não são
resultados de uma contagem, visando revelar se as participantes haviam
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construído conhecimentos de modo que percebessem que

𝑎
𝑏

(enquanto

operador) provoca uma redução na medida original, no caso em que a é menor
que b, ou ampliação se a é maior que b. Essa autora ainda destaca outro aspecto
a respeito do uso dessa concepção, a possibilidade por meio de analogia ao
conhecimento construído sobre números naturais e a multiplicação de
fracionários, de abordar expressões como o dobro de

𝑎
𝑏

, que poderia ser

𝑎

representado por 2. 𝑏. Esta forma, levaria com auxílio da ideia de parte-todo ou
𝑎

medida a uma representação como 2. 𝑏 =

2𝑎
𝑏

(SILVA, 2005), abrindo caminho,

conforme considerações feitas durante a sessão de estudos com as
participantes, para trabalharmos também a ideia da adição de fracionários com
denominadores iguais.
Na consulta feita ao LD utilizado por essas professoras na escola,
encontramos uma situação-problema que consta do tópico “adição e subtração
de frações” que associa a ideia de operador multiplicativo a essas duas
operações. Na verdade, a tarefa evoca que o estudante compreenda o conceito
de operador para depois realizar a operação indicada, adição ou subtração de
números fracionários. Foram feitas reflexões sobre essa tarefa proposta no LD
e as possibilidades de trabalhar diferentes técnicas, bem como, quais relações
diretas poderiam ter a concepção de operador com a adição de fracionários.
Como já dissemos, esse trabalho dependeu da definição de variáveis
didáticas e de valores específicos para cada uma delas de forma que fosse
facilitada para o aluno do sexto ano a aprendizagem do objeto matemático em
jogo. Trabalhar as concepções de números fracionários nos permitiu elencar
como uma das variáveis pré-definidas, tais concepções que definiu os tipos de
tarefas que poderiam surgir na criação de problemas cujos valores referiram-se
as próprias concepções (parte-todo, medida, quociente, operador, razão)
estando estes intimamente relacionados às técnicas que poderiam ser utilizadas
pelas professoras participantes e pelos estudantes. Na análise a posteriori,
retomamos a ideia das variáveis didáticas e seus valores propondo a análise
para algumas tarefas elaboradas pelas professoras, incluindo as que foram
aplicadas em uma aula nas turmas que lecionavam.
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A proposta para essa fase de nossa investigação foi a da criação de duas
tarefas (problemas) para aplicação com estudantes do sexto ano. Descrevemos
a seguir as duas tarefas e em que foram modificadas, bem como, trechos da
aplicação dessas. Em seguida, na análise a posteriori, apontamos elementos
dos comentários de alguns momentos da aula, baseado numa entrevista
inspirada na técnica de explicitação e autoconfrontação (LEBLANC et al., 2011),
da qual retivemos a liberdade para comentar o que assistiam de suas próprias
aulas e o fato de não fazermos juízo de valor permitindo que as professoras se
expressassem de forma mais espontânea. Os trechos das aulas apresentadas
aqui são recortes da aula, que se relacionam com os comentários feitos pelas
professoras na referida entrevista.
Tarefas elaboradas pelas professoras para aplicação em turmas do
sexto ano:
Tarefa 1 – Criação de P2: Três amigos foram a uma pizzaria e pediram uma
1
2
3
pizza grande. Pedro comeu 8 da pizza, Enzo comeu 8 e Fernando 8. Que fração
representa a parte da pizza que os três comeram?
Variáveis didáticas:
- V2 (valores: consulta e trabalho em dupla);
- V4 (valores: números fracionários com denominadores iguais).
Estratégias possíveis pensadas a priori pela professora foi uso de
algoritmo da adição de números fracionários, aquele apresentado no livro
didático. Especialmente a variável V2, valor consulta ao livro didático, pode
estabilizar nas estratégias dos estudantes um determinado modelo de adicionar
números fracionários. Já a variável V4, o valor escolhido visa trabalhar com os
estudantes a noção que os valores somados são partes de um mesmo inteiro.
Isso pode contribuir para a compreensão do porquê de não somar os
denominadores, antes de consolidar o trabalho com números representados por
frações com denominadores diferentes.
Os estudantes tentam seguir modelo posto pela professora em aulas
anteriores, lembrando os procedimentos para realizar a operação com aqueles
números. Os estudantes solicitam a ajuda da professora com frequência e
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tentam manter contato com os colegas para também consultarem o que estão
fazendo. O uso do livro didático como consulta facilita o trabalho dos estudantes
que tentam seguir o modelo encontrado nesse material. Além disso, em relação
à variável V4, o trabalho com números fracionários com denominadores iguais
se aproxima quanto ao numerador da adição dos naturais. A ideia de somar
partes iguais de uma mesma coisa não apresenta grandes dificuldades, mas o
uso de regras para resolver tal tarefa sim.
De acordo com o protocolo da aula, a variável V2 não se aplica enquanto
didática na experimentação da tarefa criada, não modifica a hierarquia das
estratégias. Essa observação é válida também para as aulas de experimentação
das tarefas propostas pelas professoras P1 e P2.
Tarefa 1 – Criação de P1: Dois amigos foram a uma pizzaria e pediram uma
pizza grande. Pedro comeu

1
4

da pizza, Enzo comeu

1
6

. Que fração representa

parte da pizza que os dois comeram?

Figura 17 – Representação de uma pizza utilizada na tarefa proposta por P1.
Fonte: www.escolakids.com

Variáveis didáticas:
- V2 (valores: trabalho em dupla, confrontação de estratégias);
- V3 (valor: círculo);
- V4 (Valor: número fracionário com denominador diferente).
Em relação ao que P2 propõe P1 inclui uma variável, que pensou a
professora ser facilitadora da resolução da tarefa, a variável (V3). Nesse caso,
pensou-se que com o uso da figura (círculo) seria possível realizar a equivalência
dos números fracionários já que estes eram com denominadores diferentes, sem
o uso de uma regra especifica como é o caso da equivalência a partir do MMC
dos denominadores. Essa é uma variável interessante. Modificar a figura,
certamente seria um elemento que levaria os estudantes a tentarem estratégias
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diferentes, por exemplo, se a pizza fosse no formato de um quadrado, a
configuração das fatias talvez fosse um elemento desafiador.
Com relação à variável (V4) a professora modifica o valor números
fracionários com denominadores iguais para fracionários com denominadores
diferentes. Segundo a professora, dessa forma, a solução da tarefa não se
apresenta de forma tão óbvia. Por outro lado, julgou ser um elemento facilitador,
o uso de números representados por frações unitárias

1
4

e

1
6

.

Tarefa 1 – Criação de P3: Dois amigos foram a uma pizzaria e pediram uma
pizza grande. Pedro comeu

4
8

2

da pizza, Enzo comeu 6. Que fração representa

parte da pizza que os dois comeram?
Variável didática:
- V2 (valores: consulta e trabalho em dupla);
- V4 (valores: tipo do número utilizado é fracionário com denominadores
diferentes, não representado por fração unitária – numerador diferente de 1).
Em relação ao proposto por P1 e P2 os valores da variável V2 não são
exatamente iguais. P3 acredita ser importante o trabalho em dupla e com
consulta, não previa a confrontação das estratégias, pelo menos não entre
duplas diferentes. Mas isso não é o mais forte na hora da proposição de soluções
para o problema, ou seja, não é o que mais importa quando se pensa na
modificação de estratégias. Além disso, decide propor a adição de dois números
fracionários, diferente do que propõe P2.
Quanto à variável (V4) modifica o tipo de número utilizado por P1 e P2
(fracionários com denominadores diferentes e representados por frações não
unitárias). Explicita sua opinião quanto às variáveis pensadas para tais tarefas.
Segundo essa professora dessa forma, poderíamos trabalhar com diferentes
estratégias para resolução. O tipo de número é uma variável interessante, visto
que as professoras relataram que os estudantes tendem a representar os
fracionários por meio de desenhos antes de realizarem as operações, por
exemplo. Se a professora resolvesse propor o uso de números representados
por frações unitárias seria possível que estudantes utilizassem um recurso o do
desenho para que realizasse a equivalência entre os números e assim pudessem
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efetuar com “partes de uma mesma unidade”, visto que, essa professora disse
trabalhar com desenhos.

Tarefa 2 – Criação de P2: Um automóvel saiu de Novo Horizonte com destino à
Seabra. Até Ibitiara, gastou

1
5

do tanque de combustível. De Ibitiara a Seabra

2

gastou mais 3. Que “fração” representa a quantidade de combustível gasto de
Novo Horizonte à Seabra?
Nesse caso, tanto a professora P2 como as demais propõem a
modificação de uma tarefa proposta no LD utilizado na escola. A principal
modificação realizada foi com relação à variável (V4) que se refere ao tipo de
número fracionário utilizado. Além disso, as professoras buscavam abordar o
contexto da comunidade escolar, falando do deslocamento entre os municípios
de Ibitiara (lugar em que se localiza a escola), Seabra e Novo Horizonte
(municípios vizinhos).

Variável didática:
- V1 (valor: concepções de parte-todo e medida)
- V2 (valores: consulta e trabalho em dupla);
- V4 (valores: tipo do número utilizado é fracionário com denominadores
diferentes, em que um deles é representado por fração unitária – numerador
igual a 1).
Para essa tarefa P2 vislumbrava a oportunidade de trabalhar com a
interação entre duas concepções que de certo modo como já foi explicitado se
relaciona mais a adição dos números fracionários. Os valores da variável V2
visam facilitar o processo de resolução, contudo, a consulta ao livro didático pode
também invalidar a tentativa de busca por novas estratégias de resolução, o que
torna a análise sobre seu uso importante. Tal consulta facilita o uso da técnica
de resolução dominante conforme apresentado, por exemplo, no livro didático.
Já o valor da variável V4 atende ao seu planejamento geral para a
aplicação das tarefas em que utiliza na tarefa 1 fracionários com denominadores
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iguais e nessa fracionário com denominadores diferentes. Nem P2, nem P1 e P3
aplicaram as tarefas 2 criadas por elas.
Um valor interessante para essa variável seria o trabalho com “frações
impróprias”, se o estudante fizesse o uso do desenho como recurso à resolução,
este certamente modificaria as estratégias dos estudantes, que tenderiam a
tentativa do modelo proposto no livro didático, o algoritmo para adição de
números fracionários.
Tarefa 2 – Criação de P1: Um automóvel saiu de Novo Horizonte com destino à
Seabra, passando por Ibitiara. Até Ibitiara, gastou

1
6

do tanque de combustível.

1

De Ibitiara a Seabra gastou mais 4. Que “fração” representa a quantidade de
combustível gasto de Novo Horizonte à Seabra?
Variáveis:
V2: (valor: realização em dupla, confrontação).
V4: (valor: números fracionários unitários – com numerador igual a um).
A professora P1 planeja o uso de recursos materiais, fichas (feitas com
cartolina) para trabalhar com frações que representem os números fracionários
que surgem no enunciado da tarefa. Quando resolveram a tarefa proposta no
livro didático, essa professora havia pensado no uso de copos descartáveis para
representar o tanque de combustível do veículo. Para esta tarefa, trabalharia
com a ideia de reconfiguração do inteiro, assim, poderia considerar o inteiro
formado por quatro copos. Já a opção pelo valor utilizado para variável V4 foi por
acreditar que deveria consolidar inicialmente o trabalho com a adição desse tipo
de número, primeiro com fracionários representados por frações unitárias,
facilitando tanto a tentativa do uso de outras estratégias como o uso do algoritmo
normalmente utilizado e apresentado no LD.

Tarefa 2 – Criação de P3: Um automóvel saiu de Novo Horizonte com destino à
Seabra, passando por Ibitiara. Até Ibitiara, gastou
3

1
4

do tanque de combustível.

De Ibitiara a Seabra gastou mais 6. Que “fração” representa a quantidade de
combustível gasto de Novo Horizonte à Seabra?
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Figura 18 – Representação de um tanque de combustível de um carro
Fonte: http://clientes.mobidevel.com/

Variáveis Didáticas:
- V1 (Valores: concepções parte-todo e medida).
- V3 (Valores: Tipo de figura)
- V4 (Valores: números fracionários com denominadores diferentes).
A professora P3 diz ter pensado para a variável V4 que o uso do número
3
6

possibilitaria aos estudantes trabalharem com outras frações que

representassem

1
2

não tornando a resolução tão óbvia. O uso da figura acima,

por sua vez, permitiria ao estudante identificar que o que já está marcado
representa em relação ao tanque cheio, o que já foi gasto de combustível até no
trecho Novo Horizonte - Ibitiara. Por meio dela é possível ainda que os
estudantes na tentativa de não utilizarem algoritmo presente no LD, possam
considerar duas divisões diferentes (em quatro e em seis partes) o tanque de
combustível, facilitando o processo de equivalência dos números fracionários
envolvidos. Além disso, os números foram escolhidos de forma que a figura fosse
útil para a resolução. No entanto, a professora poderia optar por outra
configuração para o tanque, com divisões de áreas que não fossem tão óbvias.
Na sessão de análises apresentamos trechos das aulas realizando as
verificações à luz das variáveis didáticas para as questões aplicadas nas classes
do sexto ano.

3.3.5 Análise a posteriori e validação
A análise a posteriori é a etapa que segue a experimentação
(ALMOULOUD, 2007). Os dados recolhidos sobre a prática de construção de
tarefas elaboradas pelas professoras para o ensino da adição de números
fracionários surgem nessa fase, à proporção que são aplicadas as atividades
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voltadas à criação e resolução de problemas matemáticos que compõem nossa
OD. A experimentação é observada de forma sistemática de forma que nos
permita fazer inferências sobre os fatos observados.
O dispositivo que utilizamos foi pensado dentro do quadro teórico que
apresentamos no eixo II, apoiado nas Teorias das Situações Didáticas (TSD) e
Antropológica do Didático (TAD). A primeira teoria sustenta a forma de pensar
situações que favoreçam a aprendizagem, ainda que não cheguemos a estudála em termos da aplicação dos problemas que as professoras utilizaram em suas
aulas, porém servem como uma ferramenta para pensar quais escolhas
didáticas compõem o planejamento dessas situações. A TAD nos auxilia na
compreensão da organização didática (OD) e organização matemática (OM) da
atividade matemática desenvolvida na instituição (escola) onde ocorre a
investigação, por meio das tarefas para o ensino do saber em jogo. Auxiliam
ainda, na análise dos momentos didáticos da experimentação da sequência com
as professoras, no trabalho da técnica e tecnológico-teórico das OD, nas
reflexões sobre a razão de ser do saber dentro de uma instituição e nas escolhas
didáticas para transmissão desse saber. Desse modo, percebemos que é a partir
do quadro teórico que surgem os principais elementos para nossa análise.
Ao analisar as praxeologias do que fora proposto para e pelas
participantes podemos caminhar em direção ao objetivo principal desse estudo
que é analisar como professores integram elementos da proposta de criação e
resolução de problemas em suas escolhas didáticas, problemas estes
elaborados a luz da Teoria das Situações (BROUSSEAU, 1986) para o ensino
da adição de fracionários.
A escola onde empreendemos a proposta do PEP revela a partir das
escolhas didáticas das professoras as condições de existência e restrições do
saber de referência números fracionários e sua adição, com base nas relações
entre os indivíduos e o saber, os indivíduos e a instituição, da mesma forma, a
existência da criação e resolução de problemas matemáticas à proporção que
esse seja reconhecido dentro dessa instituição.
Desse modo, inferimos que apesar do fato das professoras participantes
reconhecerem diferentes contextos em que os conceitos de números
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fracionários aparecem, está mobilizado de forma predominante a concepção de
parte-todo. Talvez, isso se deva ao fato de a ferramenta didática que
desempenha papel mais relevante em suas práticas ser o livro didático, que
também propõe condições que instaura essa relação do sujeito que o utiliza com
o saber de referência por meio de um conceito, às vezes em detrimento de
outros.
As condições de existência desse saber nessa instituição estão em
função das escolhas didáticas do corpo docente que nela atua, mas também, da
proposta curricular indicada para o ensino de matemática de modo geral para
aquela série/ano. Não obstante, à medida que a proposta curricular vai se
adequando ao contexto da instituição vai perdendo alguns elementos que por
vezes são essenciais, como foi o caso da escola onde desenvolvemos a
pesquisa, a qual usa como justificativa que o tempo é curto e que os estudantes
chegam com dificuldades referentes aos anos anteriores. Acreditamos que uma
resposta a essa questão conflituosa pode ser a gestão dos momentos de ensino.
A gestão do ensino feita por docentes termina por comprometer também
um momento didático destinado ao trabalho da técnica, que pode ser iniciado
mesmo no 6º ano. Muito além da questão da gestão do tempo de trabalho efetivo
dos saberes matemáticos escolares, temos outra questão emergente, que vem
sendo discutida há algumas décadas e que acreditamos poderá contornar as
dificuldades inerentes ao trabalho docente, a formação de professores, na qual
vemos como saída, propostas de formação continuada em serviço.
Essa crença que permeou nossa hipótese de investigação nos conduziu
a esse trabalho, que ora analisamos aqui sua fase experimental. Para isso,
apresentamos

nossas

inferências

sobre

elementos

observados

no

desenvolvimento do PEP. Um caminho escolhido para isso foi abrir as
praxeologias matemáticas das tarefas propostas pelas professoras, os
problemas criados, tendo clareza das variáveis didáticas que seriam utilizadas e
por modificação de seus valores que compõem situações planejadas por estas
professoras.
Na

primeira

sessão

de

estudo,

buscamos

institucionalizar

o

reconhecimento do objeto matemático quanto às concepções e para então
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partirmos para a operação de adição na instituição onde as professoras
lecionam. O objeto já era reconhecido, porém existiam restrições que implicavam
diretamente na compreensão do estudante, instaurando um contrato didático,
tendo em vista, que o estudante poderia levar para o resto de sua vida escolar
um único conceito para o número fracionário.
Foi nesse intuito que solicitamos inicialmente que as participantes
resolvessem um problema, que constituía para nossa atividade didática uma
OMP. Focamos primeiramente nas técnicas que seriam utilizadas pelas
docentes, ou seja, tentando perceber se existia variedade de técnicas ou se o
uso das técnicas dominantes predominava no momento das resoluções.
Identificamos que surgiu nessa primeira fase de experimentação a técnica de
dupla contagem das partes. Com a consulta ao livro didático, inferimos que as
professoras o tinham como fonte de técnicas a serem utilizadas, o que poderia
também ser resultado da experiência das mesmas enquanto estudantes durante
a educação básica.
Os momentos de reflexão sobre a resolução que ocorreram também
durante e depois das criações de novas tarefas, embasadas no material
bibliográfico disponibilizado para as professoras, permitiu avançarmos no
sentido de propor outras técnicas para cada tarefa disponibilizada como OMP.
Precisamos discutir as concepções de frações, elementos da TSD e da TAD.
Para criar novas tarefas identificamos no âmbito da TSD que precisávamos
realizar modificações de variáveis, pois adotamos a criação de problemas,
segundo Malaspina (2013), como elaborar um problema a partir da modificação
de outro.
Sobre esse processo de modificação ficou claro em nosso trabalho que
ocorreria pela mudança nos valores das variáveis didáticas pré-definidas,
visualizando assim, a possibilidade de produção de novas técnicas para
resolução das tarefas, nesse ponto, inferimos que a variável V1 foi a que mais
possibilitava a proliferação de técnicas distintas, o que não quer dizer que as
outras variáveis fossem menos importantes. Isso conduziu nesse dispositivo
para um trabalho voltado a explorar as concepções de forma que fossemos
simultaneamente, pensando nas tarefas que mobilizassem a adição de
fracionários.
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Além disso, abrir as praxeologias das tarefas criadas pelas professoras
em termos dos dois blocos que constituem a praxeologia matemática: saberfazer (técnico-prático) e logos (tecnológico-teórico) nos serviram para identificar
quais concepções de frações mobilizavam, se produzem técnicas diferentes das
dominantes por comparação, por exemplo, com as técnicas do LD e se
colaboram para a compreensão da razão de ser do objeto matemático a partir
daquele momento de criação de problemas.
3.3.6 Descrição de trechos das aulas de aplicação dos problemas criados pelas
professoras
A partir desse momento apresentamos trechos das aulas em que foram
aplicadas as tarefas criadas pelas três professoras com suas respectivas
considerações feitas pela entrevista baseada na técnica de explicitação e
autoconfrontação. Apresentamos recortes das aulas, parte esta, que foi
comentada pelas professoras, referentes à tarefa T1.
Nas descrições dos momentos das aulas, os estudantes são
classificados pela letra E seguida de um número que indica em que ordem
aparecem no vídeo da aula. Por exemplo, o primeiro aluno que surge no vídeo
interagindo com o colega ou com a professora foi classificado de E1, e assim
sucessivamente.

Trecho da aula da professora P2: Momento: resolução da tarefa

1 P2: Vocês podem deixar os cálculos na atividade, não apaguem!
2 Alunos: em dupla começam a resolver a tarefa proposta.
3 P2 se aproxima de uma dupla, pois escutou um dos estudantes E1 dizer que
tem que “multiplicar os de baixo”.
4 P2: vocês vão fazer o quê?
5 E1: multiplicar os números de baixo. Os denominadores são diferentes.
6 P2 não faz outros questionamentos, apenas observa.
7 E2: Diz que tem que multiplicar os denominadores como a professora tinha
explicado em aulas anteriores. Eles seguiam o modelo proposto no livro didático
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para escreverem números fracionários equivalentes, já que os denominadores
eram diferentes.
Os estudantes tinham a sua disposição o livro didático, contudo não
estavam consultando esse material. Havia uma preocupação dos mesmos em
apresentar os cálculos visto que, a professora já tinha recomendado que eles os
colocassem na atividade.
8 P2 se dirige a outra dupla e observa.
9 E3 diz ao seu colega do lado que encontrou

6

.

24

6

10 P2: Como você achou 24 ? Porque escreveu esse 24 no denominador?
11 Prontamente E3 começa a apagar o que tinha feito, acreditando que a
pergunta da professora indicava que ele tinha errado.
12 P2 pergunta ao colega que estava ao lado de E3 se o que ele respondeu
8

estava correto? E porque ele escreveu 8 ?
13 E4 não sabe como responder.
14 P2 pergunta que parte da pizza foi comida se o resultado encontrado foi 8/8.
15 E3 e E4 respondem: 1, “uma pizza toda”.
16 P2: então pode escrever.
17 E4 escreve o resultado na sua atividade.
18 P2: E está correto o que você calculou. Um numerador foi 1, o outro 2 e o
outro 3, somando tudo dá?
19 E4: seis.
20 P2: Então a soma dos numeradores não está correta!
21 E3: em baixo faço 8 e 8...
22 P2: Não! Quando os denominadores são iguais acontece o quê?
23 E3: Ah! Mantem!
24 P2: Os três comeram a pizza toda?
6

25 E3 e E4: não, foi 8 da pizza.
A professora P2 manteve-se na condição de observadora do trabalho
dos alunos em boa parte da aula. Fez algumas intervenções procurando não
fornecer aos alunos a resposta da tarefa.
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Entrevista baseada na técnica da explicitação e autoconfrontação com P2
“Percebo que esse assunto é pouco trabalhado nas séries iniciais” (04:31 a 04:39
min – protocolo da entrevista).
A fala da professora, faz referência as dificuldades que os estudantes
apresentam com os objetos matemáticos, que segundo ela deveriam ter sido
estudados nas séries anteriores. De certa forma, a professora que tinha
liberdade de explicitar suas ideias sobre a ação vivida naquele trecho do vídeo,
prefere comentar aspectos que não dizem respeito diretamente a sua ação
naquele momento. Por outro lado, notamos uma tentativa de justificar as
dificuldades dos estudantes. Talvez a professora, esteja pensando em lacunas
do seu trabalho, mas a situação é desconfortável para a mesma, e assim ela não
comenta sua prática explicitamente.
“A dificuldade dos alunos é grande para entender esse conteúdo. Por isso que
pensei inicialmente em utilizar frações com denominadores iguais ” (04:40 a
04:49 min – protocolo da entrevista).
A professora nesse ponto, justifica o uso do valor da variável didática,
tipo de número, em que escolhe o trabalho com fracionários com denominadores
iguais. Sua fala não deixa escapar mais detalhes sobre a escolha desse valor
para variável, mas identifica que o trabalho com esse tipo de número já constitui
um desafio para seus estudantes. Ela reconhece que existem restrições no
desenvolvimento desse saber na instituição em que trabalha. Sua fala revela
ainda que há restrições nas ações de reconstruir praxeologias referentes as
tarefas trabalhadas.
Em outro momento a professora, fala: “A questão que propus foi simples,
por isso acredito que uma parte deles conseguiu identificar e desenvolver a ideia
de somar frações” (04:50 a 05:01 min – protocolo da entrevista), o que contradiz,
o que foi dito anteriormente. O fato de P2, considerar tal tarefa simples, indica
implicitamente que sua escolha se deva a observação de que há restrições a
produção de estratégias diversificadas.
Quanto ao trabalho em dupla (valor da variável V2), P2 não faz
comentários. Mas este trabalho estava prescrito. Vale ressaltar que um dos

124

elementos que retivemos desse tipo de entrevista, era comparar o que fora
prescrito com o que de fato ocorreu do ponto de vista do professor, ou seja, pela
sua fala.
“A soma de numerador com numerador e denominador com denominador, é uma
ideia muito mecânica e que é difícil de tirar da mente deles. Precisam de
orientação da gente! ” (09:51 a 10:05 min).
Esse comentário, sobre a ação dos estudantes, implicitamente revela
uma ação docente. Há um contrato também implícito que se refere as estratégias
utilizadas pelos estudantes, mas que foram construídas nas suas relações
institucionais. É possível que o uso de regras para somar fracionários já tenham
sido ensinadas no primeiro ciclo do ensino fundamental, mas é neste início de
ciclo que tais regras ganham força. A fala da professora revela, nada mais, que
é forte o conhecimento dos números naturais, visto quando os alunos somam
numeradores com numeradores e faz o mesmo com os denominadores.
Um dos valores previstos por P2, para a variável V3, a consulta ao livro
didático, termina facilitando para o estudante seguirem um modelo préestabelecido que valoriza o uso de algoritmos para realizar a soma. Desse modo,
o trabalho de variação de estratégias (técnicas) fica comprometido. A esse
respeito P2 não fez comentários.

É certamente um ponto que precisa ser

revisitado visto que, durante as sessões de estudos as participantes pensavam
em formas das tarefas criadas permitirem o surgimento de variadas estratégias,
especialmente as que não caracterizassem regras para os estudantes.
Outro ponto que merece destaque refere-se a outro aspecto do contrato
didático implicitamente estabelecido nas relações dos sujeitos dessa instituição.
Os estudantes estavam presos a uma necessidade de apresentarem os cálculos,
o que foi reforçado por uma fala de P2, que passou despercebida para a mesma
durante a aula. A cobrança do cálculo para resolução da tarefa parece que
remeteu os estudantes ao uso das técnicas explicitadas no LD, que também foi,
segundo a fala de alguns estudantes, a privilegiada em aulas anteriores de P2.
No trecho do vídeo da aula em que um estudante lembra de cálculos feitos pela
professora (protocolo da aula – 09:14 a 09:19 min), P2 parece surpresa, mas
não faz comentários.
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Trecho da aula da professora P1: Momento de Resolução da tarefa
Após as orientações para resolução da tarefa, que deveria ser em dupla
e que recolheria a mesma naquela aula, P1 observa a turma caminhando pela
sala. Vê que dois alunos já estavam calculando e se aproxima:
1 P1: Que parte da pizza eles comeram?
2

2 A3: 10
3 P1: Como chegaram a esse resultado?
1

1

2

4 E1 explicita o cálculo que estava desenvolvendo: 4 + 6 = 10.
5 P1: Estas frações são equivalentes?
6 E2: Ah! Tem que somar só o de cima.
7 P1: E os denominadores? O quê fazer com eles?
8 E1 e E2: tem que fazer o mmc não é pró?
9 P1: Isso. Para quê?
10 E2: os números de baixo ficarem iguais.
Os estudantes desenvolveram então da forma apresentada no LD e
possivelmente explicada pela professora em aulas anteriores o que está
representado por E2 técnica escrita pelo estudante 2.
1

1

3

4

6

12

E2: + =

+

2
12

=

5
12

11 P1 acompanha enquanto os alunos realizam esse processo de
desenvolvimento do cálculo da questão.
12 P1: E quantos pedaços sobraram?
13 Os estudantes E1 e E2 param para pensar. Essa pergunta surgira agora, não
constava da atividade.
14 E1 e E2: ficou 7 pedaços.
15 P1: muito bem! Coloca a resposta na atividade.
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Isso induziu os estudantes a incluírem na resposta algo que não foi
solicitado.
16 A professora acompanha outra dupla, agora de meninas.
17P1: Ah! Você fez um desenho...
18A3: pró quando tem dois que não são iguais a gente faz o que mesmo?
19 P1: Você vai encontrar primeiro os números que tenham denominadores que
sejam iguais.
20 E1 e E2 ficam pensando sobre a orientação da professora.
Não foi dito que elas não poderiam consultar. Parece que ficou implícito
para elas que isso não era permitido. De qualquer forma, P1 não previa para a
variável V3 o valor consulta a algum material.
21 E2: vamos multiplicar? Como os meninos fizeram?
Essas duas estudantes estavam próximas de outra dupla a qual a professora já
teria feito intervenção.
22 P1: Isso mesmo. Vocês vão escrever frações equivalentes.
Mesmo tendo feito uma nova figura as divisões não correspondiam à
equivalência para os dois fracionários que apareciam no enunciado, P1 não
explora mais a situação. As estudantes abandonam a tentativa de utilizar a
figura.
Entrevista baseada na técnica da explicitação e autoconfrontação com P1

“Eles não entendem o que a questão solicita” (01:39 a 01:45 min - protocolo da
entrevista).
A professora comenta após se vê perguntando a dois estudantes que
parte da pizza os sujeitos da tarefa comeram. Fica subentendido, que os
questionamentos feitos por P1, visam conduzir os estudantes a compreenderem
o que é solicitado na tarefa. A professora disponibiliza na referida tarefa, uma
figura, o que não é comentado, pois o recorte do vídeo também não permitiu que
os comentários fossem conduzidos a essa ação da professora. Não
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confrontamos a professora com o trecho do vídeo em que faz intervenção em
uma dupla que tentava apresentar solução por meio da figura, propondo uma
reconfiguração, estratégia que foi descartada em seguida pelos estudantes.
“...não é comum eles se depararem com problemas envolvendo situações
cotidianas.” (01:58 a 02:11 min)
A fala supracitada, merece destaque. A professora revela o que não foi
dito explicitamente nas sessões de estudos. Dizer que os estudantes não estão
acostumados a resolverem problemas envolvendo situações cotidianas, revela
que esse tipo de tarefa não tem um local naquela instituição, ou seja, naquela
classe do sexto ano. Por conseguinte, essa fala revela um elemento do contrato
didático estabelecido implicitamente naquela instituição, talvez, indique que as
tarefas mais comuns são os exercícios de fixação.
No trecho do vídeo comentado por P1 (protocolo da aula – 09:02 a 10:05
min) os estudantes apresentam uma solução errada, somando numeradores
entre si e fazendo o mesmo com denominadores. Constatando isso a professora
pergunta como chegaram a tal solução. O questionamento feito, estimula os
estudantes a apresentarem suas estratégias. Esse trecho da ação vivida por P1,
faz ela lembrar de algo, e a partir dessa lembrança, comenta: “Alguns sabem
que tem que conservar o denominador (no caso das frações com denominadores
iguais), e usam isso mesmo quando as frações têm denominadores diferentes.
Está bem marcado na mente deles.” (05:12 a 05:27 min – protocolo da
entrevista). Tal fala é uma espécie de justificativa, para pontuar que o erro mais
comum é repetir os denominadores, mas P1 parece ter dúvida sobre o que
falava.
P1, comenta sobre um valor da variável interação entre os estudantes,
a realização da atividade em dupla. Diz que “A atividade foi em dupla, para
facilitar a resolução, um colega explicando ao outro” (07:49 a 07:56 min –
protocolo da entrevista). Porém, percebe que mesmo assim alguns estudantes
não compreendem o que estão fazendo. Esperávamos que P1 falasse mais
sobre a identificação das dificuldades de analisar a variável planejada. Mas
implicitamente, em sua fala, termina indicando que o fato dos estudantes
estarem em dupla para realizarem a atividade, não modifica a hierarquia das
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estratégias desses. Além disso, reconhece também de forma implícita, que de
certo modo o meio não retroagiu com a ação dos estudantes, indicando
necessidade de realizar novas modificações nas variáveis didáticas utilizadas.
“Por essas partes da aula, é ..., vejo que a dificuldade deles continua” (08:17 a
08:28 min – protocolo da entrevista).
Essa fala, com a qual P1 finaliza seus comentários na entrevista, diz
muito sobre a avaliação que faz da sua ação vivida. Ao se referir a ação dos
estudantes, mais uma vez, revelou uma necessidade de recriar sua prática. Tal
comentário, vem acompanhado de uma fisionomia que demonstra que a
professora pensava e se surpreendia, com o que acabara de ver. Além disso,
traz para nossa investigação, uma necessidade de recriar a forma de abordagem
da formação continuada que foi desenvolvida com as participantes, mostrando
que se deve investir mais na experimentação das tarefas criadas pelos docentes.
Vale ressaltar, que havia de fato uma intenção da professora de
promover um trabalho em que os estudantes trabalhassem de forma autônoma,
contudo, tem outro elemento que interfere na dinâmica da aula, a presença de
uma pessoa que não pertence aquele cenário, que reforçou o caráter de rigor a
forma que seria apresentada a solução, reforçada pela forma que a tarefa foi
apresentada, numa folha de papel oficio como normalmente ocorre com as
avaliações formais. Esse ponto é bastante interessante, e revela elementos dos
rituais daquela instituição.
Nas sessões de estudo, a professora P1 mostrava-se preocupada com
o uso de recursos que estariam à disposição dos estudantes de forma a estimular
o surgimento de outras estratégias para resolução das tarefas, todavia, a
dinâmica da aula foi diferente da prescrita pela própria docente.
Mesmo que não tenha falado diretamente do seu trabalho, mas dos
estudantes, a professora termina revelando aspectos de sua atuação
profissional. O vídeo no qual P1 se vê, torna-a outra pessoa, sobre quem tece
comentários, mas ao mesmo tempo, consciente ou inconscientemente direciona
seu olhar para a ação de outros atores. A fala sobre o papel do estudante, é uma
forma de minimizar um certo desconforto ao falar sobre sua prática. Inferimos
que se vê no vídeo em ação, possibilita a professora descobrir outras
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possibilidades de criar e inovar sua prática, reavaliar suas escolhas e buscar
alternativas diante das restrições identificadas.

Trecho da aula da professora P3: Momento de resolução da tarefa

1 P3: Vocês podem utilizar as estratégias que vocês quiserem...
2 A1: que dia é hoje?
3 P3: Hoje são 24...
4 A2: É pra somar é professora?
5: Os alunos começam a resolver a atividade em dupla
6 P3: coloquem os cálculos no papel.
Diante da filmagem os alunos se mostraram tímidos. A atividade foi realizada em
dupla, mas um estudante ficou sozinho.
7 E3: Pró agente colocou aqui as “frações” e escrevemos como calcular aqui em
baixo.
A aluna não explicita o que escreveu.
8 E3 e E4: Tentam resolver de outra. Depois resolve voltar a primeira estratégia
e lê novamente o enunciado, identificando que vão somar os números
fracionários que aparecem na tarefa.
9 P3: Porque vocês vão somar?
10 E4: Para falar quanto da pizza eles comeram.
Os estudantes mostram o que estão tentando fazer. Tentam utilizar o
4

2

algoritmo que é representado no livro didático: 8 + 6 , mas sentem dificuldades
para escrever números fracionários equivalentes a esses.

Entrevista baseada na técnica da explicitação e autoconfrontação com P3

Assim como as outras duas professoras, P3 concentra sua fala no
trabalho dos estudantes. Entretanto, como já dissemos, ao se remeter ao
trabalho dos alunos, termina revelando traços da sua prática em sala de aula.
“Acho que adicionar é a operação que mais sabem fazer” (03:26 a 03:43 min).
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A professora reconhece através de sua fala, que a adição é a operação
mais trabalhada, abrimos parênteses para dizer que isso também é parte do que
foi construído, no sexto ano, trabalho iniciado com os números naturais.
Demonstra, também que suas aulas teve um direcionamento para o objeto
matemático que abordamos na investigação. Na verdade, a própria estrutura do
livro didático, proporciona que seja instaurado um contrato em que as tarefas em
sua maioria sejam de adição e subtração.
P3 pontua que as operações são realizadas sem compreensão: “Noto
que eles não conseguem realizar as operações compreendendo o significado do
que estão fazendo” (07:36 a 07:58 min). Essa é outra ação relatada por P3, se
referindo a outro ator, mas que revela traços de sua ação docente. Afirmar isso,
deixa implícito que o bloco tecnológico-teórico, ainda é pouco explorado nessa
instituição. Podemos falar em indícios de que as tarefas comumente utilizadas
nessa turma, são aquelas que não se mostram problemáticas o suficiente para
fazer surgirem novas estratégias, e que revela ainda, que não permitem aos
estudantes compreenderem o significado do saber estudado.
Ao comentar que os estudantes não conseguem realizar as operações
compreendendo o significado do que estão fazendo, reconhece de certo modo,
que este é um ponto que lhe chamou atenção sobre sua ação com a turma, e
que é algo que precisa ser olhado com atenção. Isso implica, na produção de
técnicas nessa instituição, e também na forma que a docente vai analisar e
escolher as variáveis didáticas que permitirão aos alunos pela sua ação sobre a
situação, tal compreensão.
“Percebo que existem lacunas que precisam ser preenchidas no que se refere
as operações tanto com naturais como racionais” (09:32 a 09:55 min).
Um aspecto bastante interessante desse tipo de entrevista é o ator
diante de si numa situação que foi filmada, poder vislumbrar a possibilidade de
agir modificando o estatuto do que já foi vivido (CLOT, 2000). Nesse aspecto,
uma fala da professora, que aproxima das condições de formação pela ação
vivida, foi que percebe que existem algumas lacunas que precisam ser
preenchidas no que se refere as operações com os números trabalhados no
sexto ano. Apesar de não ter explicitado quais lacunas, inferimos que uma delas
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deve se referir a abordagem e ao tipo de tarefa que utilizará nas turmas que
leciona. Além disso, a questão de como estabelecer um novo contrato didático,
em que a resolução de problemas matemáticos, preferencialmente criados pelos
próprios professores tenham um local na instituição.
Diante do exposto, vale destacar o papel das variáveis didáticas e de
seus valores, desde que estas sejam compreendidas e identificadas por essas
professoras. Ainda que saibamos que estavam prescritas algumas variáveis
didáticas nas situações devolvidas nas classes, o cenário sala da aula é bastante
dinâmico, e talvez a falta de experiência nesse tipo de condução que envolve a
proposição de tarefas, leve a definições que não sejam bem-sucedidas.
A

respeito

desse

procedimento

metodológico,

que

veio

para

complementar a validação da engenharia didática empreendida nessa
investigação, em linhas gerais, acreditamos que tem um papel fundamental de
complementar

as

informações

coletadas

durante

a

experimentação,

especialmente sobre a aula com utilização dos problemas criados pelas
professoras. Um papel muito especifico, desse tipo de entrevista, é o de nos
permitir confrontar o que foi dito no momento em que o docente se vê numa ação
docente já vivida, mostrada no vídeo, com o que não foi dito anteriormente.
Ainda que as falas pareçam evasivas, ou que ocorra uma tentativa de
fuga da responsabilidade das ações não tão exitosas, as professoras revelam
elementos implícitos da experimentação, que escapou a nossa observação da
aula, ou nos permite confirmar nossas observações e inferências.
Não prosseguimos com a entrevista, apresentando mais recortes da
aula, em que somente as professoras fossem protagonistas da cena, pois
entendemos que deixá-las à vontade era imprescindível para coletarmos os
dados de uma forma mais natural e sem gerar um desconforto ainda maior, visto
que estar diante de um vídeo que o foco é sua própria ação docente, já deixa o
entrevistado totalmente fora de sua zona de conforto, podendo gerar momentos
de silêncio diante da confrontação.
Mas a confrontação com um momento de ação vivida na sala de aula,
permite às professoras participantes refletirem suas práticas, mesmo que essas
não explicitem tudo que talvez esteja passando pela sua mente ao verem as
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imagens no vídeo. A autoconfrontação simples, é um momento de repensar
suas escolhas didáticas e promover uma autoanálise do que foi integrado as
suas práticas docentes.
Ademais, existem outros elementos relevantes, que destacaremos aqui,
e que não foram contemplados na entrevista baseada na explicitação e
autoconfrontação. No item 6 do momento da aula da professora P3, descrito
acima, a professora termina induzindo os estudantes a apresentarem cálculo
para resolver a tarefa, isso de certo modo pode ser associado pelo estudante ao
uso da técnica apresentada no livro didático para somar números fracionários. A
Indicação de apresentar os cálculos implica em uma condição que talvez seja
interpretada como “somente por meio de cálculos se resolve essa tarefa”, desse
modo, compromete a variação de técnicas para resolução. Isso vai de encontro
ao que foi discutido nas sessões de estudo já que, nessas buscavam-se
estratégias diferentes para as tarefas propostas, indicando um grau de
importância na escolha das variáveis que seriam manipuladas.
Acreditávamos que com a manipulação de diferentes variáveis e
modificando os valores dessas surgiriam nas aulas estratégias de resolução
diferentes. Entretanto, o desenvolvimento das aulas revelou a necessidade de
retomar a análise no planejamento das tarefas (problemas matemáticos) e sua
aplicação, e das variáveis e dos valores que farão emergir tais estratégias
diferentes. Além disso, durante as sessões de estudo as professoras
mostravam-se interessadas em utilizar recursos materiais que auxiliassem os
estudantes, tais como tiras de cartolina com alguns fracionários conhecidos,
réguas, etc. Porém, para as tarefas propostas para experimentação na sala de
aula, não surgiu indicação do uso desses materiais.
A entrevista realizada após a aula de experimentação da tarefa permite
identificar lacunas entre o que foi prescrito para uma aula e o que ocorre de fato.
Desse modo, temos material que também permite pensar numa ressignificação
para o objeto matemático, com foco nas variáveis didáticas permitindo que sejam
feitas modificações a fim de facilitar a aprendizagem dos estudantes. Como
exemplo, podemos falar em acrescentar valores de outra variável, como é o caso
de (V3) na situação planejada por P2 (Tarefa 1) para facilitar a compreensão dos
estudantes de que eles estão somando partes de um todo que está dividido da
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mesma forma, assim, talvez o uso de figuras que representassem a divisão em
áreas

congruentes pudesse

facilitar

a

compreensão

dos estudantes,

estimulando-os a utilizar uma técnica de relacionar áreas.
Na experimentação das tarefas, as professoras podem perceber a
necessidade de tais modificações, assim, é necessário ter clareza na definição
dos tipos de variáveis didáticas que serão manipuladas e analisar previamente
quais técnicas para resolução das tarefas essas podem fazer surgir.
Outra inferência a respeito dessa atividade experimental que devemos
ressaltar é que a não compreensão da razão de ser do objeto matemático
indicado no problema didático no MED, no contexto da instituição pesquisada
parece ter relações com a forma que as docentes se relacionam com esse saber.
Durante as sessões do PEP, era possível perceber algumas dificuldades das
participantes em apresentar um discurso de justificação das técnicas que
utilizavam, ou previam serem utilizadas nas aplicações das tarefas. Essas
dificuldades persistiram, mas em relação à adição de fracionários, as três
professoras enunciavam a tecnologia, parte do discurso que justifica
determinada técnica como a equivalência de números fracionários. Assim, para
as diferentes técnicas que tentavam apresentar recorriam ao uso de fracionários
equivalentes para justificar suas técnicas.
Tal ausência da compreensão da razão de ser do objeto matemático
adição de fracionários na relação do sujeito com o saber, bem como o conceito
global desse tipo de número não deve ser associado apenas a um trabalho que
não associa os momentos didáticos do trabalho da técnica e do tecnológicoteórico, mas também a fatores históricos, referentes à forma que o ensino desse
objeto foi organizado e aos próprios aspectos da epistemologia do saber.
Na etapa em que buscamos planejar as tarefas a serem experimentadas
nas turmas, pensamos no estudante diante de um problema matemático, de tal
forma que ele não percebesse a intenção didática do professor. Isso conduzia o
processo de formação das docentes para além da prática corriqueira de elaborar
exercícios.
Com base no material bibliográfico de referência disponibilizado
retivemos aspectos como: uma situação didática se diferencia de uma situação-
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problema pelo contrato didático imbricado no processo de ensino e
aprendizagem (ALMOUOLOUD, 2007), ou pelas análises dos possíveis efeitos
de um contrato que pode ser instaurado. Foi necessário também pensar nas
variáveis didáticas que poderiam ser manipuladas pelas docentes para o ensino
do objeto matemático em questão e os componentes do meio didático com o
qual o estudante interage (que não demos conta nessa investigação), mas que
de forma simplificada consideramos os aspectos materiais, cognitivos e sociais
(PERRIN GLORIAN, 1998, apud ALMOULOUD, 2007), sem que houvesse
aprofundamento do estudo desses.
Ensinar por meio da resolução de problemas requer do professor que
ele seja antes um resolvedor de problemas, isso está ligado de certo modo à
atividade investigativa, é o trabalho do estudante e do professor se aproximando
do trabalho do investigador (ONUCHIC, 2013), que por sua vez deve contribuir
com o momento de trabalho da técnica (BOSCH & GASCÓN, 2010). E pensar
isso para o estudante precisa ser uma prática vivenciada antes pelo professor.
Essa prática pode ser facilitada por atividades como criar problemas, que deve
ser também uma tarefa proposta ao estudante (MALASPINA, 2013).
A partir da observação dos momentos de criação e resolução de
problemas no PEP, postulamos que ao menos no âmbito do contexto
pesquisado, criar problemas matemáticos possibilita iniciar uma prática
investigativa de técnicas de resolução de problemas. Percebemos nas sessões
de estudo com as professoras, que à proporção que criavam problemas
pensavam em técnicas distintas, da mesma forma quando estavam trabalhando
na exploração de novas técnicas surgiam ideias para propor novas tarefas.
No próximo tópico apresentamos um recorte das produções das
professoras (elaborações a partir da terceira sessão de estudos) bem como, as
análises tanto no que se refere a praxeologia matemática, como em termos dos
valores das variáveis didáticas definidas.
3.3.7 Organizações matemáticas e didáticas das sessões de estudos do PEP
Nessa etapa de descrição e análise a posteriori apresentamos, ao
mesmo tempo em que analisamos, as Organizações Praxeológicas (OP) dos
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problemas propostos pelas professoras que envolvem sua Organização Didática
(OD) e a Organização Matemática (OM).
Dessa forma, analisamos as soluções propostas pelas participantes para
as OMP e suas produções e novamente soluções e como mecanismos de
visualizar as formas de registrar a OP, seguimos pelas suas linguagens e por
momentos das sessões de estudo (SE).
O uso do quadro que segue abaixo ajuda a estruturar a organização
matemática comparando a análise feita agora com a feita a priori.
Quadro 7 –Organização Matemática da tarefa T1 comparação de análise a priori e a posteriori

Tarefa T1 – OM pontual proposta às professoras participantes
Analise a priori

Análise a posteriori

Quanto o tipo de tarefa – pensávamos Primeiro as professoras identificaram
que

teriam

quantidade

dificuldades
apresentada,

devido
ou

a como concepção de número fracionário

seja, presente a de medida na OMP proposta.

dificuldades na reconstituição do inteiro.

Mas

após reflexões perceberam a

presença da técnica de dupla contagem
associada a concepção de parte todo.
Quanto a técnica utilizada para resolução: Tentaram seguir caminhos diferentes. A
Prevíamos o uso de apenas uma técnica professora P2 buscou recursos materiais
comum

às

três

professoras. diferentes para iniciar a resolução de

Acreditávamos que as estratégias seriam algumas OMP, enquanto a professora
parecidas.

P1, produziu o próprio recurso (recortou
uma

tira

para

sobrepor

a

figura

apresentada na tarefa). A professora P3,
tentava uma solução por meio de algum
algoritmo.
Prevíamos dificuldades para elaborar A professora P1 destacou-se ao propor
uma nova tarefa pensando nas técnicas.

pelo menos três formas de associar um
tipo de tarefa com a concepção de partetodo a ideia de adição de fracionários.
Destacou que a ideia de “compor o
inteiro” já conduz a ideia de adição desse
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tipo

de

número

com

mesmo

denominador.
Fonte: Dados da pesquisa

Para a tarefa T1, consideramos como principal variável didática a
organização da interação entre as professoras participantes (V2) do ponto de
vista da sequência do investigador. Quanto aos valores utilizamos três: um
momento de trabalho individual, seguido de trabalho em conjunto e por fim,
confrontação das estratégias das participantes. Entretanto, consideramos
também modificar as variáveis para as outras pré-estabelecidas anteriormente
V1, V3 ou V4.
Sobre a resolução da tarefa T1 destacamos que a professora P2
levantou-se e pegou uma régua para medir o comprimento do maior lado da
figura (apresentada na fase de experimentação). Sem que fosse perguntado a
ela o que estava fazendo, a mesma disse que dividiria essa medida encontrada
por três, porém parou para pensar sobre o que pretendia com isso, estava na
fase da ação.
Enquanto isso, a professora P1 solicitou uma cópia da atividade,
recortou a figura que tinha a mesma dimensão e sobrepôs à recortada na que
constava na atividade. A professora P3 apenas observava e tentava acompanhar
P1. Filmamos a estratégia utilizada pela professora P1, após sobrepor as figuras
ela começou a efetuar dobraduras, dividiu a tira que tinha em mãos recortada
em três partes e dobrou de forma que ficasse visível apenas uma das três partes
que havia dividido e coloco-a junto à figura da atividade, dizendo que aquele era
o tamanho da tira de papel solicitada.

Figura 19 – Parte do desenvolvimento da tarefa de reconstituição do inteiro
Fonte: Dados coletados no PEP
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A professora P2 desistiu da estratégia que iniciara e adotou a que P1
apresentou. Para representar, por exemplo, a entidade fracionária ½, procedeu
realizando outras sobreposições. Pensando sobre a utilização dessa atividade
matemática numa classe de 6º ano, refletiram sobre seu uso para introduzir a
ideia de fração, pensaram ainda sobre a adaptação para ensinar adição de
fração.
Para facilitar a nossa análise sobre as OP das participantes da pesquisa
descrevemos a OM praticada conjuntamente pelas três professoras como
elaboração de problema referente à modificação realizada sobre a tarefa T1,
pertencente ao Tipo de tarefa: Reconstituição do inteiro, a partir da síntese das
técnicas e dos elementos tecnológico-teóricos utilizados por elas, conforme
demonstrado no Quadro 8.
Quadro 8 – Praxeologia incompleta de tarefa proposta pelas professoras

Tarefa

Técnica

T1.1:
Que
número
fracionário 1.1 Adicionar os números 1 e 3 .
4
4
correspondente
a
tira
inteira,
1 Utilizando
a figura proposta no
encontraremos se acrescentarmos 4
problema dado na sequência, e tira de
3
aos 4 da mesma tira?
papel do mesmo tamanho dividida em
três partes iguais por meio de
dobraduras. É possível justificar a
técnica de somar numeradores e
repetir denominadores.
Fonte: Dados da pesquisa

Salientamos que a tarefa T1 fora apresentada para que as professoras
promovessem mudanças nos valores das variáveis didáticas identificadas. Para
esta tarefa, trabalhando com a variável V1 descrita anteriormente, foi modificado
seu valor, desse modo, na OMP (tarefa T1) proposta o valor da variável
apresentado era compor inteiros e determinar fracionários (ver quadro 4), a
tarefa proposta pelas docentes foi do tipo 4 (mesmo quadro) reconstituir o inteiro,
como já havíamos mencionado anteriormente. Primeiro as professoras
precisavam mostrar como resolviam essa atividade matemática (AM), abrimos
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assim a OM para essa tarefa, e em seguida apresentamos a OM para a tarefa
(problema) criada a partir de T1, feitas suas devidas modificações.
Para a tarefa já modificada as professoras apontaram como discurso
tecnológico a equivalência de números fracionários. E a professora P3 disse que
poderia pensar em termos de situação didática trabalhar com os mesmos
elementos da OM proposta com tiras de papel de diferentes tamanhos, régua,
jogos, lápis, etc., pensando desse modo em modificar os valores das variáveis
ao seu alcance, propondo um valor em que o uso desses instrumentos facilitaria
a resolução da tarefa. Pensava ainda, em dispor desse material sem indicar
como ou se de fato poderiam ser utilizados.
Já a professora P1 disse que a partir das leituras que havia realizado
lembrou-se de um efeito do contrato didático, que pode ser visualizado no
momento de resolução de problemas em que os estudantes tentam utilizar todos
dados numéricos presentes no enunciado. Pergunto como essa situação pode
ser revertida, ao que surge momento de silêncio reflexivo.
Incentivamos a professora P2 a retomar a estratégia que iniciara com a
régua. Então ela mediu o comprimento do maior lado da parte da tira
representada e dividiu por três. Fez as marcações na figura e acrescentou mais
uma parte que equivalia a qualquer uma das três marcadas por ela na figura.
Olhando para a nova figura, segundo essa professora é possível ver que ao
3

1

adicionar 4 com 4, estamos a falar da “mesma figura”.
Questionamos como poderia surgir uma tarefa a partir dessa em que
primeiro olhássemos para o inteiro, pensássemos em
3
4

1
2

desse para somar com

referindo-se ainda ao mesmo inteiro.
Nesse caso, a professora P1 aponta a necessidade de revelar a

equivalência de números fracionários (discurso tecnológico) e a professora P2
contou como costuma trabalhar com essa propriedade. Segundo ela, utiliza “tiras
de frações” construídas com auxílio dos alunos e é comum trabalhar com a
técnica de sobrepor figuras. Tendo então como variáveis didáticas, a
organização da interação entre os estudantes e os tipos de tarefas dentro da
concepção de parte-todo, aumentam as possibilidades das professoras
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formularem outras tarefas, a partir da ideia de dupla contagem das partes e
reconstituição do inteiro.
Para o grupo, a interação entre os estudantes parecia algo muito natural,
visto como variável didática, mas pairava uma certa dúvida se de fato essa seria
uma variável que modificaria a hierarquia das estratégias de quem resolvesse a
tarefa, visto que a mesma poderia ser resolvida individualmente e em dupla sem
que houvesse mudanças significativas nas estratégias.
A professora P2 nos chamou atenção também para o fato do LD ter uma
tarefa que propõe a noção de medida que também poderia ser modificada para
fazer surgir a ideia de adição (apresentado no eixo I, análise do objeto
matemático número fracionário no livro didático).
A partir da descrição acima, podemos fazer outra inferência. Essa,
depois foi confirmada por uma professora que explicitou por meio de sua fala,
que em grupo, refletindo sobre as estratégias e elementos que as justifiquem e
as possibilidades de uso na sala de aula, enriqueceu por meio da interação entre
os participantes, o que parecia uma gênese do momento de trabalho da técnica
para esse grupo. O que não nos garantiu de forma espontânea que este
momento estivesse naturalmente associado ao momento tecnológico-teórico.
Pela fala de P3, “devemos continuar estudando, pois vi que não sabemos muito
sobre como ensinar frações”.

Quadro 9 – Técnicas e tecnologias da tarefa T1.1 – elaborada por P1

Técnica
1:

Consiste

em

numeradores

e

Elementos tecnológicos
adicionar

conservar

os Equivalência entre as partes.
os

denominadores (dominante)
2: Consiste em supor que a figura Ө2: Percepção da equivalência entre
as partes.
esconde os traços que a dividi em três
partes

iguais

representação

3
4

associando

a

e completar a figura
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com

mais

uma

dessas

partes,

1

representando a fração 4.
Fonte: Dados da pesquisa

As professoras concordaram entre si que a primeira técnica era a mais
apropriada para encontrar a solução, acreditamos que isso se deve a fidelização
ao uso do livro didático, já que este apresenta de forma privilegiada essa técnica
e, consequentemente, encontramos restrições para elaboração de outras
tarefas.
Essa dificuldade reflete em parte na ênfase dada ao ensino da
concepção parte-todo associada à técnica de dupla contagem das partes
também amplamente utilizada pelos docentes, dificultando a construção de
outras técnicas. A segunda técnica apresentada no quadro acima, já indica o
esforço das docentes para explorar outras possíveis estratégias. Elas
concordaram que à medida que tentam explorar técnicas diferentes, percebem
quais dificuldades os estudantes podem enfrentar ao tentarem resolver as
tarefas que elas propõem.
A professora P1 destacou que seria bom de acordo com referencial lido
por elas (BERTONI, 2008), um trabalho sem antecipação de algoritmos para
solução da tarefa. Este seria um caminho que não criaria “vinculo” dos alunos
com técnicas dominantes. A técnica a que P1 se refere, apresentamos no eixo I
- MED.
Na verdade, propõe-se um algoritmo, diferente do que costumamos
utilizar no ensino das operações com números fracionários. Nesse caso, os
estudantes trabalham de forma associada ao que construíram para operações
com números naturais. Por exemplo, se o aluno precisa adicionar

1
2

1

+ 2, pode

utilizar o algoritmo equivalente ao da adição de números naturais ou pensar no
inteiro e na sua metade e perceber que juntar duas metades reconstitui o inteiro,
utilizando figuras por exemplo.
Não fica evidenciada na fala das docentes uma tecnologia para a técnica
discutida acima. Isso porque, esse trabalho requer um aprofundamento dos
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momentos de estudo tecnológico-teórico que podem garantir justificativas para
a técnica utilizada.
Com relação às outras tarefas propostas na segunda sequência para o
trabalho de relações entre concepções com a operação adição de números
fracionários, sintetizamos na fase de experimentação, as dos tipos de tarefas
utilizadas, algumas delas baseada no dispositivo de Silva (2005).
Isso representou a primeira parte da atividade da sequência proposta às
professoras. Ao tentar resolver, elas puderam refletir sobre a técnica e a
elaboração de novas tarefas com exploração de novas técnicas. Entretanto,
percebe-se no desenvolvimento das tarefas, que primeiro foram identificadas as
possíveis técnicas, depois a explicitação das concepções de números
fracionários associadas.
Foi realizada uma conversão da explicação das técnicas sugeridas para
as tarefas propostas para expressões que sintetizam a ideia da técnica para
serem representadas na tabela a seguir, a qual destacamos os tipos de tarefa e
possíveis técnicas que naturalmente contribuíram para a criação de novas
tarefas para o objeto adição. Por exemplo, as professoras se referiam a dupla
contagem como “identificar parte do todo”.
Notamos que as participantes faziam uso recorrente de objetos
ostensivos7, como a fração como forma de representar um número fracionário
que podem surgir em diferentes concepções, que por sua vez pareciam
adequados para o momento em que fossem trabalhar na sala de aula com alunos
do 6º ano, bem como as modificadas a partir dessas.
Passou despercebido na maior parte da tentativa de execução das
tarefas que a representação de fração não é única, porém isso pareceu mais
evidente quando propuseram modificações nos valores das variáveis para
adaptação a operação de adição.

7

Termo utilizado para se referir a todo objeto tendo uma natureza sensível, uma certa
materialidade, e que, desse fato, tem para o sujeito uma realidade perceptível. O que o diferencia
dos objetos não ostensivos é o fato de poderem ser manipulados, constituindo a parte perceptível
da atividade (ALMOULOUD, 2007).
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Como exemplo disso, em relação à variável V4, as professoras
pensavam que escolher o tipo de número fracionário não é feito de forma
aleatória. Ao optar por utilizar em uma determinada tarefa números fracionários
1 1 1

representados por frações unitárias (2 , 3 , 4, etc.) têm que ter clareza dos objetivos
dessa opção.

Quadro 10 – Síntese dos tipos de tarefas que nortearam a criação de problemas de adição de
números fracionários

Tipo de tarefa

Concepção

Técnicas sugeridas pelas
professoras

Identificar o número fracionário

Parte-todo

- Dupla contagem;

que corresponde a uma figura

- Equivalência entre partes

apresentada

pintadas;
- Medida e equivalência de
áreas.

Identificar

um

número

Parte-todo

fracionário dado uma figura

- Dupla contagem;
- Dividir a figura
associando medidas.

Compor inteiros e determinar

Parte-todo

fracionários

- Dupla contagem;
- Identificar o fracionário da
parte solicitada.

Reconstituição do inteiro

Parte-todo

-

Reversibilidade

da

dupla

contagem.
Determinar

medidas

de

Medida

comprimento de um objeto
Determinar

medidas

-

Determinar

unidade

de

medição.
em

Medida

- Dupla contagem.

Medida

Reversibilidade

segmentos divididos em partes
iguais
Reconstituição do inteiro

contagem.
Fonte: Dados da pesquisa

da

dupla
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A técnica da dupla contagem das partes aparecia de forma
extremamente marcante nas estratégias das professoras, para resolução das
tarefas. Isso se colocava, inicialmente, como restrição à produção de novas
técnicas. Além disso, a dificuldade ficou em torno do modo de expressar na
língua natural que técnica deveria ser utilizada para tais tarefas, visto que,
havíamos combinado de diminuir o uso de expressões que recorressem a
métodos algébricos e uso de algoritmos, para melhor compreender suas
estratégias. Percebeu-se ainda, que haviam momentos em que as professoras
pareciam em dúvidas quanto ao uso dos termos “todo” ou “inteiro”, isso porque,
pensavam o que seria mais adequado para as turmas que lecionavam.
Quanto à concepção associada às tarefas foi indicado, pelas
professoras, que no segundo tipo de tarefa surgia também a concepção de
medida, todavia, devido aos questionamentos feitos a esse respeito e a
dificuldade de argumentar em defesa dessa concepção na tarefa abandonaram
essa proposição. Entretanto, a professora P1 chegou a registrar que com uso de
material manipulável poderia ser feito um trabalho de identificar quantas vezes
1

uma parte da figura (2) caberia no “todo”, ao refletirmos sobre as técnicas ligadas
a essa ideia a professora preferiu abandonar essa estratégia e manter apenas a
concepção de parte-todo.
No quadro seguinte são representados os tipos de tarefas que as
professoras propuseram para adição de números fracionários pensando-se na
variável V4 e nos valores números fracionários com denominadores iguais e com
denominadores diferentes na tentativa de associarem essa operação as
concepções de parte-todo e medidas e as duas ao mesmo tempo.
Devido ao nosso planejamento para os encontros presenciais estarem
previstos para quatro sessões, apesar do trabalho com as cinco principais
concepções, foram as concepções de parte-todo e medida, as que nortearam as
criações por ser a primeira a mais utilizada para introdução da ideia de número
fracionário no ensino e a segunda estar ligada de forma mais natural a ideia de
adicionar fracionários (BEHR et al., 1993).
No quadro 11, a seguir, sintetizamos os tipos de tarefas estabelecidos e
possíveis técnicas.
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Quadro 11 - Tipos de tarefas de adição criadas por professoras por meio de modificação de
tarefas dadas como referência

Tipo de tarefa
T1.

Somar

Possíveis técnicas

pedaços 1: Associação de dupla contagem das partes com

iguais de um mesmo escrita de números fracionários equivalentes;
2:

inteiro.

Considerar

fracionários

conhecidos

como

pedaços referência: 1 , 1 e 1 e contar quantas vezes um
2
4
6
diferentes de um mesmo
pedaço cabe no inteiro;
inteiro
3: Usar algoritmos conhecidos;
T3. Somar pedaços de
4: Realizar novas divisões no inteiro para escrever
inteiros diferentes
novo número fracionários com base na dupla
T2.

Somar

contagem das partes.
Fonte: Dados da pesquisa

Para estas tarefas criadas privilegiou-se o contexto extra-matemático.
Tomamos como tarefas os problemas elaborados por modificação das tarefas
iniciais propostas de acordo com os tipos indicados no quadro 3. As variáveis
identificadas pelo grupo, para mudança de valores foram a concepção de
número fracionário (V1), o tipo de figura (V2), as interações entre os estudantes
(V3) e o tipo de número fracionário (V4), como já havíamos destacado.
O processo de elencar as técnicas também repercutiu dificuldades
quanto à forma de expressar-lhes na língua natural. Buscou-se na elaboração
justificar as possíveis técnicas que seriam utilizadas pela razão de ser do objeto
matemático na instituição, esse foi outro ponto que enfrentamos dificuldades. O
discurso tecnológico precisava ser explicitado à medida que as professoras
enunciavam suas produções. Nessa fase, também buscamos a exploração de
um maior número de técnicas, que segundo as professoras havia uma
necessidade dos alunos daquela instituição de que fossem sem o uso de
algoritmos, ao menos nos primeiros momentos de trabalho com essa operação.
Embasados na preocupação das professoras em tratarem a operação
no contexto extra-matemático destacamos duas tarefas (problemas) elaboradas
em que a técnica surgia de forma diferente das propostas no livro didático.
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Tarefa 2.1 (elaborada pela professora P1):
Um grupo de quatro amigos foram a uma pizzaria e pediram uma pizza média
com 6 fatias. Cada amigo comeu uma fatia e das que sobraram um dos amigos
resolveu dividir em dois pedaços iguais e comeu um. Qual a fração da pizza que
sobrou para ser embrulhada para viagem?
Questionada sobre as possíveis técnicas para solução dessa tarefa a
professora apresentou (τ1), que consiste em dividir os pedaços restantes na
mesma quantidade de partes iguais da fatia dividida. Fazer o mesmo com o total
de fatias e com a ideia de dupla contagem representar a nova fração. Isso pode
ser representado da seguinte maneira:
1𝑥2 + 1
3
=
6𝑥2
12

O discurso tecnológico indicado pela professora (Ө) é a equivalência de
fracionários, que segundo sua opinião só aparece de forma diferente nessa
técnica.
Para

visualizarmos

o

momento

de

trabalho

da

técnica

no

desenvolvimento da sequência com as professoras foi preciso incentivá-las a
produzirem outras técnicas. A partir disso, a professora P2 informou ao grupo
que já teria visto uma técnica que precisava constatar se funcionava com a
adição e subtração de qualquer tipo de número fracionário e se só funcionava na
adição de apenas duas entidades numéricas. A professora apresentou tal
técnica (τ2), que consiste em um algoritmo que comumente é utilizado em
disciplinas de cálculos por alguns professores em instituições de ensino superior:
1
6

1

+2=

1.2+1.6
6.2

8

= 12 = ?, o grupo percebeu que tinha algo de errado nessa técnica,

o que provocou momento de reflexão individual. As frações encontradas por
meio das duas técnicas não representavam o mesmo número racional.
O que ocorreu nessa técnica que resultou em falha foi que a concepção
de um fracionário como operador precisava surgir no momento da escrita do
1 1

1

número que representou metade de uma fatia da pizza: 2 . 6 = 12 , o número um
doze avos deveria substituir o que indicava a metade. No momento que a

146

professora utiliza o fracionário

1
2

está utilizando a ideia de somar uma fatia que
1

corresponde à metade da pizza a outra que corresponde a 6 da mesma pizza. A
reflexão caminhou para o uso dessa técnica numa turma de 6º ano. As outras
professoras temiam que fosse mais uma técnica que induzisse os estudantes a
processos mecânicos de resolução, mesmo porque apresentavam dificuldade
para compreender o discurso tecnológico associado a tal técnica para o ensino
do objeto em questão na instituição sala de aula de 6º ano.
Apresentamos mais uma técnica que as professoras tentaram utilizar
para essa tarefa. Ela se baseia no modelo epistemológico de referência do objeto
matemático adição de números fracionários, o qual tratamos no eixo II e que fora
passado como leitura complementar em que a ideia de área de uma unidade
inteira é associada à adição de números fracionários pelo princípio da contagem.
A técnica (τ3) consiste em tomar um círculo dividido em 6 áreas de medidas
iguais (seis fatias). Em seguida na mesma figura dividir cada fatia em duas partes
iguais. Considerar que havia duas fatias que podem ser representadas pelas
frações
1

2
6

ou

4
12

. Após um dos amigos comer metade de uma fatia sobrou

, escrever o fracionário equivalente a

12

2

1
6

1
6

+

que corresponde a pizza dividida em
2

12 fatias (12). Por fim somar os números 12 e

1

. Essa técnica foi adaptada. As

12

professoras tiveram contato com essa técnica cuja figura utilizada foi um
quadrado e realizaram uma adaptação modificando a figura para um círculo.
Comparando os resultados encontraram números fracionários equivalentes
entre as técnicas (τ1) e (τ3).
Na elaboração da tarefa, P1 considera como importantes duas variáveis
(V1), pois as relaciona diretamente as possíveis técnicas que podem surgir para
resolução e sobre esta tem possibilidade de realizar modificações de forma que
alcance os objetivos definidos caso fosse aplicada, numa tentativa de relacionar
dois valores que correspondem as concepções de parte-todo e medida e (V2)
que vai definir a forma como será conduzido o processo de resolução, para tal
previu como valor a realização da atividade em um momento individual e
acrescentamos a confrontação das estratégias para resolução quando
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discutimos a viabilidade das técnicas apresentadas e possibilidades de surgirem
outras.
Tarefa 2.2 (elaborada pelas professoras P2 e P3): A mãe de Aline pediu que ela
fosse ao mercado comprar 2 kg de farinha. Chegando lá a garota encontrou
diferentes pacotes. Na prateleira a farinha estava acabando, tinha apenas três
pacotes de

1
4

1

de kg, dois pacotes de 1 4 kg e três pacotes de

1
2

kg. Quantos e

quais pacotes de farinha Aline deve pegar na prateleira para que leve 2kg de
farinha para casa?
A primeira técnica apresentada (1), pela professora P3 consistia em
identificar quantas vezes
feito com

1
2

1
4

caberia em 1kg (considerada o “todo”). O mesmo foi

kg. Depois verificar a quantidade de pacotes de farinha disponíveis.
1

1

Utilizando algoritmo P3 propôs: 1 pacote de 1 4 kg + 4 kg +

1
2

kg, resultando em

2kg. Refletimos então, sobre quais estratégias (técnicas) os estudantes
utilizariam.
A respeito da técnica supracitada a professora P1 disse que
possivelmente sem a intervenção do professor um estudante não utilizaria
1

1 4 kg. Continuou dizendo que seria necessário antes um trabalho com essa
forma de representar um fracionário que talvez não tivesse sido pensada antes
pelo grupo. Desse modo, propôs que fossem utilizadas apenas as frações
unitárias, aquelas com denominador igual a um. Sua técnica (2) consistia em
representar por meio de figuras pacotes com essas quantidades de farinha
disponíveis e sem uso de algoritmo pensar numa ideia associada à medida,
1

identificando também quantas vezes
existem na prateleira três pacotes de

2
1
2

três e completar com dois pacotes de

kg e

1
4

kg cabem em 1 kg. Como só

kg, disse que Aline deveria pegar esses
1
4

kg. P1 não vê a necessidade de numa

tarefa como essa utilizar algoritmos para realizar as operações.
Já a professora P2 pensou em duas figuras (dois retângulos) cada um
representando um quilograma de farinha (3). Utilizando a ideia de dupla
contagem das partes dividiu um pacote ao meio e o outro em quatro partes de
mesma área. Analisou as figuras separadamente dividindo cada uma delas em
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partes menores (oito partes). Por meio de cálculo mental indicou que dois
pacotes de

1
4

2

= 4 e três pacotes de
2

4

3

1
2

equivalência entre as frações:4 = 8 e 2 =
e

12
8

3

= 2. Em seguida procedeu fazendo a
12

4

8

8

, dessa forma, apontou a soma de

como a quantidade de farinha que Aline deveria levar.
Para a adição de números fracionários as professoras utilizam maneiras

diferentes de abordar a equivalência desses números que compõem o discurso
tecnológico para essa operação quando é necessário operar esse tipo de
número, seja com denominadores iguais ou principalmente com denominadores
diferentes. As técnicas para solucionar as operações de adição e subtração
devem ser facilitadas mediante a compreensão desse discurso tecnológico.
Entretanto, uma vez compreendido há garantia de que esse objeto matemático
retomou sua razão de ser? Não temos resposta para esse questionamento,
porém entendemos que além da justificativa que passa por um processo de
exploração de diferentes técnicas o sujeito que estuda precisa compreender
como surgiram as técnicas mais utilizadas e quais necessidades atendiam e
atendem atualmente (sentido social para o objeto matemático estudado).
Em relação a uma das tarefas que foi apresentada na segunda sessão
de estudos elaborada por uma das docentes, as professoras P2 e P3 propõem
utilizar um valor da variável (V1) que é comum a concepção de parte-todo que é
a reconstituição do inteiro. Uma modificação realizada foi que nessa tarefa não
foi utilizada figura como na proposta anterior. Quanto à variável (V2), assim como
a professora P1, elas propõem um momento de resolução individual, mas
também não previram a confrontação de estratégias de resolução que surgiu
quando fomos discutir tais resoluções.
As tarefas apresentadas anteriormente representam um recorte da
tentativa de criação de problemas matemáticos e que as professoras levaram
em consideração os elementos discutidos nas sessões de estudos. No parágrafo
seguinte, apresentamos as tarefas que tais docentes elaboraram para aplicação
em suas turmas de sexto ano. As tarefas intituladas (Tarefa 1) foram aplicadas
com os estudantes e já apresentamos recortes das aulas no momento da
resolução realizada pelos alunos, ficando esse momento para discutirmos
aspectos da praxeologia matemática proposta para estas. Já as segundas
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tarefas propostas (Tarefa 2) não foram aplicadas nas referidas classes. Nesse
caso falamos de perspectivas para resolução das mesmas.
Para a tarefa 1 aplicada pelas três professoras em suas turmas de sexto
ano, esperava-se que surgissem algumas técnicas distintas das propostas no
livro didático utilizado naquela instituição. Entretanto, ao observarmos a
experimentação das mesmas nas aulas identificamos que houve dificuldade de
realizar a exploração de técnicas para resolução. Primeiro porque os estudantes
pareciam preocupados em utilizar o algoritmo apresentado em aulas anteriores.
Perguntavam se era para calcular e de certo modo foram induzidos pelas
docentes quando disseram que deveriam colocar o cálculo na atividade. Todas
três se mantiveram maior parte do tempo observando como os alunos resolviam
a tarefa proposta e como discutiam em dupla as possíveis soluções.
As professoras tentavam fazer os alunos explicitarem como estavam
pensando na solução, porém em alguns momentos deixaram escapar sua
intenção e que algumas estratégias estavam incorretas. Isso contribuiu para que
de forma predominante o uso de algoritmo para adicionar números fracionários
surgisse na maioria das respostas. Uma saída seria o momento da
institucionalização que poderia promover ainda uma confrontação de estratégias
para que fossem feitas retificações e/ou ratificações das estratégias que
surgiram.
Diante do exposto, o que predominou entre as repostas segue após cada
tarefa elaborada e experimentada na classe.
Tarefa 1 – Elaborada pela professora P1: Dois amigos foram a uma pizzaria e
1

1

pediram uma pizza grande. Pedro comeu 4 da pizza, Enzo comeu 6. Que fração
representa parte da pizza que os dois comeram?

Apresentamos tanto para essa tarefa como para as demais a técnica p
como a predominante na resolução dos estudantes
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1

1

1.6+1.4

4

6

24

p: + =

=

10
24

Após simplificação do resultado: Os dois amigos comeram

5
12

da pizza.

Mesmo P1 tendo utilizado o círculo valor da variável V3 nessa tarefa
esperando o surgimento espontâneo de estratégias diferentes que utilizassem,
por exemplo, novas divisões na figura fornecida, os estudantes mostravam-se
preocupados com a apresentação dos “cálculos”. Alguns não compreendiam
muito bem porque teriam que calcular o mmc dos denominadores dos números
representados pelas frações

1
4

e

1
.

6

No entanto, sabiam que precisavam

expressar o resultado por meio dos algoritmos que havia estudado no livro
didático.
Uma forma mais econômica para o estudante já tinha sido pensada pelas
professoras nas sessões de estudos, especialmente com o uso de figuras. Nesse
caso, as novas divisões nas partes da figura inicial seriam feitas pelos estudantes
sem que precisassem apresentar qualquer tipo de algoritmo. Estariam
trabalhando a equivalência de números fracionários da mesma maneira, sem
que houvesse preocupação com regras.
Realizando a referida nova divisão na figura os estudantes poderiam
1

3

4

12

encontrar para o número , a fração equivalente

. Cada

uma das quatro partes

da figura inicial foi dividida em três partes de áreas congruentes. O mesmo pode
ser feito com o fracionário

1
6

que é equivalente a

2
,

12

ainda que, a partir desse

momento quisesse inserir o uso de algoritmos o processo da adição desses
novos números fracionários seria menos complexo para os alunos. Caso fosse
de interesse continuar sem a utilização de algoritmos o resultado poderia ser
como na figura 20 abaixo, que representa uma reconfiguração da figura inicial,
dividida em 12 partes com áreas congruentes das quais cinco delas indica a
parte total da pizza que foi comida.
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Figura 20 – Esquema para representar adição de números fracionários
com denominadores iguais.
Fonte: Própria

Tarefa 1 – Elaborada pela professora P2: Três amigos foram a uma pizzaria e
pediram uma pizza grande. Pedro comeu

1
8

da pizza, Enzo comeu

2
8

e Fernando

3

. Que fração representa a parte da pizza que os três comeram?

8

p:8 + 8 + 8 = 8
1

2

3

6

Após simplificação do resultado: os três amigos comeram

3
4

da pizza.

Tarefa 1 – Elaborada pela professora P3: Dois amigos foram a uma pizzaria e
pediram uma pizza grande. Pedro comeu

4

2

da pizza, Enzo comeu 6. Que fração
8

representa parte da pizza que os dois comeram?
4

2

4.3+2.4

8

6

24

p: + =

=

12+8
24

=

22
24

Após simplificação do resultado: os dois amigos comeram

11
12

da pizza.

Algo que parece passar despercebido no processo de resolução para
estudantes e que também não fora enfatizado pelas docentes é que para chegar
à solução desejada desse processo representado pelo algoritmo da adição de
números fracionários, e que é amplamente utilizado, são feitas novas divisões
de áreas caso sejam utilizadas figuras ou até mesmo podemos dizer, que são
feitas novas reconfigurações dos números fracionários utilizados por meio da
equivalência desses números. Desse modo, outras soluções poderiam ser
apresentadas de forma mais econômica se, por exemplo, os estudantes não
tivessem um contato prematuro com regras bem especificas para adicionar
números fracionários. Um meio para isso poderia ser o trabalho a partir de
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situações em que se pensasse a exploração de fases como a ação, a formulação
e principalmente a validação, o que não se constrói de uma hora para outra.
O uso da variável V2 feito pela professora P1 é um diferencial nesse
sentido, pois pode permitir que o aluno visualize diferentes divisões do inteiro a
partir da figura fornecida até que se chegue a fracionários equivalentes e possa
realizar a soma apenas dos numeradores, como mostramos anteriormente.
Como serão escolhidos os valores da variável V4 também é importante, a
princípio, optar por utilizar números fracionários representados por frações
unitárias, o que pode ser um facilitador para o estudante se o objetivo é não
utilizar regras para realizar a adição desse tipo de número.
Para a segunda tarefa (Tarefa 2) elaborada por P1, P2 e P3, as
professoras dizem ter pensado inicialmente que os estudantes tentariam uma
solução por meio do uso da regra apresentada no livro didático, entretanto, a
forma proposta por P3 e o recurso pensado por P1 possibilita o surgimento de
estratégias distintas, cujas possíveis técnicas descrevemos a seguir.
Tarefa elaborada por P2: Um automóvel saiu de Novo Horizonte com destino à
1
Seabra. Até Ibitiara, gastou 5 do tanque de combustível. De Ibitiara a Seabra
2

gastou mais 3. Que “fração” representa a quantidade de combustível gasto de
Novo Horizonte à Seabra?
A professora P2 acreditava que a maioria dos estudantes utilizaria como
técnica a que segue descrita a seguir, aquela institucionalizada no LD: 2:
2

=
3

3+10
15

=

13
15

1
5

+

devido o valor consulta (ao livro didático) da variável V3 acredita-

se que a equivalência dos números fracionários seria feita por sucessivas
multiplicações aos numeradores e denominadores de cada número fracionário a
ser somado até que se encontrasse novos números representados por frações
que tenham o mesmo denominador, um dos modos apresentados no LD.

Tarefa elaborada por P1: Um automóvel saiu de Novo Horizonte com destino à
Seabra, passando por Ibitiara. Até Ibitiara, gastou

1
6

do tanque de combustível.
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De Ibitiara a Seabra gastou mais 4. Que “fração” representa a quantidade de
combustível gasto de Novo Horizonte à Seabra?
Um possível recurso de acordo com o plano de P1 são copos descartáveis
auxiliando o processo de resolução.

1: Consiste em realizar a equivalências entre os fracionários

1
6

e

1
4

utilizando

esse recurso. Desse modo, 1 copo cheio na divisão em que o tanque é
representado por quatro copos equivaleria a 1 copo e meio na divisão em que o
tanque é representado por 6 copos.
Esse pensamento conduz a visualizar o tanque representado por 12
metades de um copo, assim:
1
4

3

1

= 12 e 6 =

2
12

tal observação dessa propriedade é a tecnologia que justificaria

a técnica utilizada. Sendo feita essa nova divisão do tanque o estudante chegaria
ao resultado

5
12

.

Tarefa elaborada por P3: Um automóvel saiu de Novo Horizonte com destino à
Seabra, passando por Ibitiara. Até Ibitiara, gastou
De Ibitiara a Seabra gastou mais

1
4

do tanque de combustível.

3

. Que “fração” representa a quantidade de

6

combustível gasto de Novo Horizonte à Seabra?
Devido os números fracionários escolhidos por P3 para compor a tarefa
(variável V4 - tipo de número fracionário) e o uso de uma figura como recurso
para auxiliar a resolução da tarefa, essa professora acredita que uma possível
técnica aqui representada por 3, teria relação com a percepção das
possibilidades de fazer a equivalência entre as partes do tanque representadas
na figura.

3: Consiste em visualizar que 4 é metade da metade do tanque cheio. E que
1

3
6

1

representa metade do mesmo tanque (2). Implicitamente o estudante pensando
dessa forma estaria realizando a equivalência entre números fracionários
necessários para que se realize a adição. Feito isso, somaria
1

1
2

com metade da

metade do tanque (4), considerando o tanque com uma divisão diferente da que
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fora representada pelos números presentes no enunciado, em oito partes, faria
as equivalências

1
2

=

4
8

e

1
4

=

2
8

e chegaria a solução

6
8

3

= 4, efetuando a soma

desses fracionários com mesmo denominador.
A professora ponderou que o fato da figura disponibilizada na tarefa ter
um ponteiro voltado para

3
4

poderia induzir o estudante a dar essa resposta sem

pensar no desenvolvimento da solução. Entretanto, por não ter sido aplicada,
essas observações são apenas suposições.
Possivelmente, a continuação desse trabalho, em que as participantes
promovessem novas modificações nos valores das variáveis previstas ou até
mesmo mudança nas variáveis com reaplicação da tarefa na turma poderia fazer
emergir outras técnicas de resolução. De qualquer forma, isso seria insuficiente
para garantir que surgisse um discurso tecnológico que justificasse as técnicas
utilizadas.
3.3.8 Organização Didática para o ensino da adição de números fracionários
A respeito da organização didática para o ensino das operações com
números fracionários, concordamos que a ação do professor é uma ação
comunicativa, assim, devemos olhar para a forma em que se propõem comunicar
algo, quais escolhas são feitas para realizar a transposição dos saberes,
representando uma transformação do saber cientifico em saber escolar sem
perda das características fundamentais da epistemologia desse saber. Essa
passagem acolhe as escolhas didáticas dos professores, num outro aspecto que
transforma tal saber, em saber ensinado.
Uma proposta de estudo ou formação que privilegie as contribuições dos
professores segue como tendência em investigações sobre educação,
especialmente as voltadas para práticas de ensino. Segundo Nacarato (2013),
propostas de formação bem-sucedidas tem mostrado mudanças no foco,
passando de pesquisas sobre professores a pesquisa com professores que
ocorre em certa medida na nossa pesquisa, através do PEP. Assim, uma OD
para que professoras integrem a criação e resolução de problemas em suas
escolhas didáticas deve levar em consideração que a investigação ocorre com
elas. Esse dispositivo visou trabalhar com elementos que auxiliassem as
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participantes a construírem suas organizações didáticas de forma mais
econômica, tanto no aspecto do ensino como da aprendizagem. Desse modo,
apresentamos características da OD construída pelas professoras para o ensino
do objeto matemático em jogo.
Como meio de revelar a OD realizada pelas professoras para o ensino
de adição de números fracionários por meio da resolução de problemas
matemáticos, relatamos alguns momentos das sessões de estudo (SE)
coletados a partir das anotações no diário de campo que foca o planejamento e
elaboração de tarefas para ensino do referido objeto matemático, que se
constituíram de problemas matemáticos ou situações-problema.
Discorremos como esses conceitos surgiram nos nossos estudos e
como influenciaram a criação/elaboração das tarefas, sem perder de vista o
necessário aprofundamento do conhecimento daquilo que se pretende ensinar,
nesse caso específico, a adição de frações.
Buscamos identificar como ocorre a mudança do professor na sua
relação com o saber, como as participantes integram os aspectos teóricos
metodológicos estudados no PEP na sua prática docente, e isso se deu por meio
tanto do planejamento de suas atividades, como pela elaboração dessas e ainda
pela confrontação com um vídeo gravado de uma aula em que se experimentam
tarefas elaboradas por essas professoras.
De modo simplificado, os problemas matemáticos ficaram entendidos
como tarefas que apresentam desafio aos estudantes, enquanto as situaçõesproblema teriam a mesma característica, mas abordariam o contexto extramatemático, esses deveriam compor uma situação em que seriam previstos
alguns aspectos, como as dificuldades que os estudantes enfrentariam, recursos
que poderiam ser utilizados, quais saberes já deveriam ser mobilizados para que
os alunos pudessem avançar na resolução, se o desenvolvimento seria em
grupo, dentre outros.
Para o ensino do saber números fracionários de modo geral as
professoras propõem o uso de material manipulável, ao menos nas sessões de
estudos. P3, por exemplo, diz fazer uso de fichas de cartolina ou papel colorido,
como forma de auxiliar na compreensão de que um determinado número
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fracionário cabe tantas vezes em outro, com o uso desses recursos os alunos
manipulam e experimentam essa concepção de fracionário com o material
disponível. Porém, nas tarefas que foram aplicadas em sala de aula, tal opção
não aparece.
A professora P2 lembrou que é necessário que o estudante já conheça
o conceito de número fracionário mesmo que ainda não o identifique como
integrante de um tipo de número, os racionais, antes de realizar operações. O
conceito ao qual se refere P2 é global e como já discutimos anteriormente é
constituído de pelo menos cinco concepções. A aprendizagem da noção global
desse saber evoca um tempo maior de trabalho. É ao longo de todo o Ensino
Fundamental que o estudante deve adquirir o conhecimento necessário para ir
avançando em termos de adaptação e novos processos de equilibração.
A compreensão desse conceito global de números fracionários que inclui
as principais concepções apresentadas e discutidas nesse trabalho é importante
porque dentre outras coisas, pode proporcionar aos estudantes estruturas
mentais imprescindíveis a futuras aprendizagens entre as quais está o raciocínio
multiplicativo e proporcional (MONTEIRO & PINTO, 2005; CARDOSO,
MAMEDE, 2009).
As professoras destacaram algo importante sobre o ensino por meio de
resolução de problemas. É necessário que os professores saibam resolver
problemas, elas reconhecem a importância dessa prática no trabalho docente.
Ponderamos nas reflexões que tem um elemento que vai além da disponibilidade
para resolução que é o domínio do que se pretende ensinar e sobre esse aspecto
apontam que na formação em Licenciatura em Matemática, a qual estão em fase
de conclusão, foram vistos elementos que norteiam a prática de ensino, contudo
têm dificuldades em perceber a existência de uma ecologia para aprender,
discutir, interpretar, dialogar, sobre o saber que será ensinado. Especializam-se
em uma matemática cuja relação direta com a sala de aula elas não conseguem
visualizar.
Essas professoras relatam os problemas que enfrentam por acreditarem
que os estudantes não tiveram base consolidada na aprendizagem de
matemática nos 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental. Em nossa conversa
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chegamos à conclusão que não adiantava procurarmos culpados, e sim, que
deveríamos traçar metas para que os estudantes aprendam o saber. Segundo
elas, além disso, o 6º ano é uma fase de transição, em que os estudantes
precisam de orientação para organização do caderno, do tempo de estudo,
horário de aulas e consolidar o que deveria ser aprendido antes.
A respeito dessa colocação, questionamos o que se faz com os saberes
que devem ser ensinados no 6º ano e por questões diversas não o são.
Procurava elementos sobre a gestão da sala de aula e gestão da organização
didática dessas professoras. Aproveitamos e ao estudarmos as principais
concepções de números fracionários, a partir das concepções das professoras,
chegamos a um ponto crucial. O conceito global desse tipo de número deve ser
construído em longo prazo até o final do Ensino Fundamental, o que não quer
dizer que será trabalhado um conceito (o dominante relacionado a concepção de
parte-todo) e os outros serão deixados para os anos seguintes. Isso nos orientou
para o planejamento do segundo período letivo (2º bimestre), no qual seria
trabalhado o saber números fracionários que é intitulado no livro didático por
“Frações” e consequentemente a gestão do ensino desse saber nesse curto
intervalo de tempo.
Ficou evidente, após nosso estudo a necessidade de ter clareza quanto
às referidas concepções de fracionários para construção de um conhecimento
sobre esse tipo de número. Isso norteou uma parte prática do nosso estudo, a
identificação de problemas matemáticos que trabalhassem tais noções.
Na OD para a formação das professoras vimos a necessidade de
identificar quais eram as possíveis técnicas a serem utilizadas para as tarefas
propostas, dessa forma, antes de criar ou modificar os problemas, analisamos
as variáveis didáticas e quais mudanças de valores poderiam ser feitas. As
técnicas pensadas são as que comumente já estão institucionalizadas, porém à
medida que se criavam novas tarefas por meio da mudança de valores das
variáveis, era sentido a necessidade de uso de outras técnicas. Ou seja, o ponto
de partida para a criação de novos problemas era a resolução das OMP
disponibilizadas nas sequências.
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Para a organização didática das professoras participantes, ao pensarem
o planejamento da experimentação dos problemas por elas elaborados,
destacamos o que elas apontaram como pressupostos para um trabalho
orientado para resolução de problemas:
- É necessário trabalhar com as cinco principais concepções de números
fracionários, tentando integrá-los.
- A resolução de problemas facilita a compreensão dos objetos matemáticos
pelos estudantes.
- Os problemas matemáticos a serem trabalhados podem ser no contexto intramatemático ou extra-matemático.
- Os problemas ou situações-problema devem ser escolhidos de forma que
permitam o aluno agir de forma autônoma (BROUSSEAU, 1986).
- As OM construídas servem para introduzir um objeto matemático. O processo
de institucionalização fica para concluir o trabalho.
- As OM construídas pelas professoras para o ensino do saber adição de
números fracionários, devem tentar relacionar concepções diferentes.
- As OM devem ser criadas tendo como pressuposto que o custo para o
estudante seja o menor possível.
Tais

pressupostos

foram

discutidos

durante

o

processo

de

experimentação, na parte prática e no estudo do material bibliográfico indicado.
Contudo os momentos de trabalho da técnica e tecnológico-teórico precisavam
ser também integrados as suas escolhas didáticas para refletirem em suas
práticas docentes.
Um elemento fortemente presente nas tarefas propostas por estas
professoras foi a necessidade de ferramentas materiais como forma de facilitar
a compreensão dos estudantes. Apesar de dizerem em entrevista complementar
sobre suas concepções de ensino e aprendizagem de mobilizarem estratégias
diferentes em concepções de ensino-aprendizagem distintas, havia um apelo ao
modelo construtivista de utilização de material manipulativo. Dessa forma, ao
planejarem as aulas de experimentação para seus estudantes elas refletiam
sobre componente material do meio didático. Entretanto, o componente social
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como a interação entre os sujeitos também foi pensado como facilitador do
processo de aprendizagem.
Diante do exposto, de forma consensual entre as participantes, para
ensinar o saber números fracionários e suas operações, seguiriam a seguinte
heurística:
- Planejar as aulas de experimentação dos problemas criados, considerando três
componentes do meio didático (material, cognitivo e social). Para isso, deveriam
disponibilizar o material necessário para realização das tarefas, sem indicar
quais ou como deveriam ser utilizados;
- Criar problemas matemáticos preferencialmente no contexto extra-matemático,
por modificação nos valores das variáveis didáticas pré-definidas, problemas
esses do livro didático, ou de outras fontes;
-Iniciar a aula com a tarefa (problema) criada, considerando esta como OMP.
-Estimular em atividades em grupo a produção e socialização de novas técnicas
de resolução, bem como, o discurso que justifiquem essas técnicas;
-Realizar a institucionalização do saber trabalhado, garantido espaço para
discussão das estratégias utilizadas pelos estudantes, retificando e ratificandoas.
Por outro lado, nos preocupou a proposta de uma heurística para um
trabalho pautado na criação e resolução de problemas, no entanto, parece que
ficou também entendido que revisitar por meio de reflexões sobre nossas
próprias práticas a forma como ensinamos qualquer que seja o saber matemático
nos possibilita um distanciamento de posturas didáticas mecanizadas.
Ademais, ponderamos que a dificuldade enfrentada pelas professoras
na elaboração de um discurso tecnológico que justificasse as técnicas por elas
utilizadas nos momentos de resolução de problemas pode ser maximizada no
trabalho com estudantes do 6º ano. Talvez, a promoção de integração entre os
momentos didáticos de trabalho da técnica com o tecnológico-teórico só se
efetive na relação dos estudantes com o saber ao longo de sua vida escolar, à
medida que avançam nas séries prescritas para a educação básica. Por outro
lado, Lucas (2010), apresenta dados de sua investigação mostrando essa
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dificuldade também entre estudantes universitários na Espanha e em Portugal,
propondo assim um trabalho que atue na razão de ser do objeto matemático por
ela investigado no ensino secundário. Dessa forma, acreditamos que se constitui
um grande desafio didático promover a integração entre esses dois importantes
momentos didáticos no Ensino Fundamental, extrapolando nosso objeto de
investigação nesse momento.
Igualmente, acreditamos que isso pode começar pela estimulação da
capacidade do estudante de resolver problemas não rotineiros. Porém, como
fazer proceder para que ocorra dessa maneira? Não temos a pretensão de
apresentar uma resposta a essa questão, e sim pensamos que um passo esteja
ao alcance do professor à medida que tente ofertar aos alunos uma variedade
de tarefas problemáticas por meio de situações bem definidas e que se estimule
a apresentação de estratégias variadas de resolução com um processo de
confrontação de tais estratégias.
A ligação entre o que foi discutido no parágrafo anterior e a proposta do
PEP ocorre no sentido de que o professor precisa experienciar a exploração de
técnicas de resolução de tarefas e criar as próprias tarefas de acordo com o
contexto escolar no qual está inserido. O que não quer dizer que se tenha que
propor apenas problemas no contexto extra-matemático, no entanto, que a
criação de problemas considere os aspectos cognitivos do estudante e sua forma
de interagir com outros sujeitos e com o saber matemático.
Outros aspectos precisam ser considerados na OD das participantes,
por exemplo, como lidar com um currículo que prevê ensinar a matemática por
pedaços de conteúdo. Uma consequência disso, segundo Schoenfeld (1992) é
que os estudantes compreendem que as respostas para os problemas serão
fornecidas possivelmente antes da resolução. Podemos associar essa
constatação de Schoenfeld ao contrato didático que se instaura nas relações
institucionais. De modo geral, isso implica no desenvolvimento da capacidade do
estudante descobrir seus próprios métodos de resolver problemas.
Por meio do PEP buscamos ainda, que a OD proposta para formação
das participantes construísse um ambiente que permitisse a construção de uma
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OML, de modo a integrar tipos diversificados de problemas e técnicas, indo além
da prática de resolução de problemas rotineiros.
Desse modo, a OD que propomos para formação das participantes deve
permitir a criação de pelo menos uma OML para que tenhamos indícios de que
foi integrada a prática de criar e resolver problemas. Por isso, a necessidade de
criarmos diferentes tarefas com concepções distintas de números fracionários e
ao menos três tipos de tarefas que tentem mobilizar tais concepções
relacionadas à ideia de adição desse tipo de número.
Nesse sentido, a confrontação das técnicas utilizadas pelas participantes
como integrante de suas atividades matemáticas permitiu ao menos uma gênese
nesse contexto especifico, do momento tecnológico-teórico (BOSCH, GASCÓN,
2010), na medida em que, surgiam questões de interpretação e tentativa de
justificação e generalização.
Retomando a tarefa T1.1 elaborada pelas professoras a respeito da OD
para esse objeto matemático, tal organização didática não se relaciona apenas
com a forma em que se efetiva a transposição desse saber, como também a
organização matemática do objeto que revela como se dá a atividade
matemática docente que tem influência direta na forma de fazer e interpretar a
matemática pelo estudante. Desse modo, planejando uma tarefa para os alunos,
e resolvendo tais tarefas pensando nas estratégias que os estudantes
utilizariam, as professoras faziam de certa forma uma análise a priori de uma
suposta situação. Ao selecionar os materiais, os tipos de tarefas previamente
trabalhadas e a interação dos estudantes que resolveriam a tarefa, permitiu o
surgimento de técnicas distintas, e, quem sabe um momento de exploração de
justificativas, interpretações e possíveis generalizações.
Conforme salientado pela professora P3, o trabalho pode ser pensado
para conduzir o estudante ao uso de materiais, sem que se diga que é para
utilizá-los. Com isso, sua intenção didática era a de estimular a autonomia na
resolução de problemas por seus estudantes.
Por outro lado, não é possível falar em garantias de que o processo na
sala de aula ocorrerá da forma prescrita nos planejamentos. Por isso, como mais
uma forma de reforçar as reflexões em torno do problema didático e de uma

162

possível resposta a esse, as ações do PEP foram complementadas com a
experimentação de pelo menos um problema criado pelas professoras.
Por meio desta etapa foi possível identificar a força dominante de uma
forma de se ensinar determinados saberes matemáticos. Pensava-se numa
abordagem em que, por exemplo, os estudantes se sentissem livres para utilizar
estratégias não convencionais e que estas seriam discutidas, entretanto, não foi
possível identificar nas aulas observadas nenhum desses aspectos, ainda que
ao elaborarem as tarefas as professoras levaram em consideração a análise das
variáveis que seriam utilizadas e quais seus valores contribuiriam para alcançar
os objetivos propostos.
Sabemos que os estudantes que encontramos atualmente na educação
básica rejeitam padrões de modelos de forma implícita, talvez por isso, revelem
dificuldades de aprendizagem. A sala de aula é um espaço dinâmico, que vai
certamente

revelar

algumas

escolhas que

tragam

prejuízos

ao

seu

desenvolvimento. Um deles é o fato de todo um grupo utilizar uma mesma
estratégia para solucionar um problema matemático em que o uso de algoritmo
com regras mecanizadas prevalece. Fica claro que não há compreensão para
todos os sujeitos que estão desenvolvendo a atividade.
3.3.9 Elementos da validação
O ponto de partida que adotamos nessa fase, é o levantamento de
alguns pontos que julgamos pertinente para nortear a confrontação entre a
análise a priori e a posteriori que apresentamos anteriormente. São questões
que surgem na dimensão ecológica do problema apontado quanto a prática de
criação e resolução de problemas sobre a adição de números fracionários. A
primeira foi acerca das condições que deveriam cumprir uma OD para o ensino
desse objeto matemático e a segunda, que papel tem a criação e resolução de
problemas no desenho e na prática de uma OD das professoras participantes
para o ensino desse mesmo objeto.
Isso contribuiu para que postulássemos na hipótese de trabalho uma
possível compreensão da razão de ser desse objeto matemático por meio da
criação e resolução de problemas, integrando as escolhas didáticas das três
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professoras participantes da pesquisa que se constituiu no percurso de estudos
e pesquisa (PEP).
Primeiro, identificamos um fenômeno didático, a ausência da
compreensão da razão ser do objeto em jogo nas atividades matemáticas de
professores e estudantes numa dada instituição. Depois, por conta da própria
epistemologia da matemática e do seu ensino, mais especificamente, do ensino
dos números fracionários, acreditávamos que a prática em vigência na escola
investigada privilegiava um conceito dominante para tal saber, bem como, a
forma de operar esses números seria também por meio de técnicas
predominantes.
A primeira etapa da experimentação permitiu inferirmos por meio
empírico que ao propor as participantes uma OMP, a tentativa de resolução
mostraria uma técnica amplamente utilizada que se instaura como dominante, a
de dupla contagem das partes, para o conceito de números fracionários e o
modelo

𝑎

+
𝑏

𝑐

=
𝑑

𝑎.𝑑+𝑏.𝑐
𝑏.𝑑

para adição desse tipo de número. Acreditando que esta

seria insuficiente para resolver qualquer tipo de tarefa apresentamos diferentes
tipos de tarefas que evocavam técnicas distintas, provocando o surgimento
mesmo que tímido de estratégias diversificadas, inicialmente para as diferentes
concepções dos fracionários.
É importante observarmos que na verdade o modelo apresentado no
livro já caracteriza uma fase do processo transpositivo, pois trabalha a ideia do
mmc dos números b e d substituírem o produto b.d para efeitos de economia na
simplificação dos resultados. De qualquer sorte, o modelo algébrico que
representa a técnica dominante foi o descrito no parágrafo anterior.
Tendo como pressuposto um problema docente - PD (GASCÓN, 1999),
“Como posso ensinar aos meus alunos a adição de números fracionários de
forma que facilite a construção desse conhecimento sem estimular a
memorização de algoritmos? Sem buscar apresentar respostas a esse PD
tentamos delinear uma questão de investigação destacando aspectos da
dimensão epistemológica.
Buscamos uma interpretação da forma de compreensão dessa operação
com entidades fracionárias, quer dizer, seu modelo epistemológico dominante
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tanto nas instituições escolares quanto na noosfera (FARRAS, BOSCH,
GASCÓN, 2013), como forma de delinear um problema de investigação. Para
que um problema seja considerado didático devemos começar explicitando a
dimensão epistemológica (ibidem). Isto justifica também porque necessitamos
fazer questionamentos ao MED na perspectiva do saber abordado. A partir dele
fizemos outras inferências, como a de que o trabalho do professor de matemática
está pautado no modelo de estudar e fazer matemática do livro didático.
Entre as concepções de números fracionários mobilizadas pelas
professoras esperávamos encontrar a de parte-todo como a forma dominante de
conceituar esse tipo de número. Confirmamos à medida que as propostas de
solução para as tarefas disponibilizadas surgiam a técnica de dupla contagem
das partes, mesmo que explicitadas de formas diferentes. Isso solicitou
intervenções no sentido de que pedíssemos às participantes que tentassem
outras estratégias para solucionar as tarefas que propúnhamos.
Conforme exposto por uma das professoras, normalmente utilizavam em
suas aulas as técnicas presentes no LD. O caminho então, foi solicitar a
modificação das tarefas propostas no manual escolar, preferencialmente as do
contexto extra-matemático, uma das tarefas propostas pelas três professoras,
que não fora aplicada na aula representou uma tentativa de modificação de outra
proposta no LD. Na tentativa de formular outras tarefas a partir de uma já
conhecida, as professoras eram estimuladas a pensar em novas técnicas.
Para trabalhar o momento tecnológico-teórico elas eram incentivadas a
explicitarem uma justificativa para as técnicas que utilizavam. Quanto a isso,
acreditamos que demanda mais tempo de estudo, pois normalmente as
professoras falavam em equivalência de fracionários para justificar as técnicas
que apresentavam para as tarefas da sequência que propomos.
Para tentar construir uma OML propomos diversas tarefas para
mobilização das cinco principais concepções de números fracionários, isso
porque, acreditávamos que identificar tais concepções nas tarefas seria uma das
dificuldades das docentes. A partir dessa variedade de tarefas, pensamos que
seria possível que as professoras construíssem pelos menos um número
considerável de problemas mobilizando as concepções que mobilizassem de
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forma mais natural a adição, sendo que conseguimos apontar três tipos de
tarefas para essa operação. Na verdade, esses três tipos de tarefas permitem
que a operação seja mobilizada de formas diferentes, sendo assim possível a
utilização de uma pequena variedade de técnicas, especialmente se as
professoras modificam os valores das variáveis que se referem ao tipo de
número fracionário e as concepções abordadas.
Outra dificuldade prevista foi que as participantes não identificariam tipos
de variáveis didáticas utilizadas nas tarefas que lhes foram propostas. Além do
estudo de material bibliográfico recomendado, as tarefas propostas solicitavam
a identificação das variáveis e pedíamos que as modificações das tarefas
ocorressem através da mudança no valor dessas variáveis, para isso, de forma
consensual foram identificadas como variáveis didáticas os tipos de tarefas de
acordo com as concepções, as interações dos estudantes, tipo de figura e o tipo
de número fracionário. Não seriam criadas tarefas que utilizassem outro tipo de
número racional que não o fracionário. Algo que notamos a partir dos trabalhos
dessa investigação é que precisamos aprofundar o estudo das variáveis dessas
tarefas, pois o reconhecimento bem como a mudança de seus valores não é fácil
nem mesmo para os pesquisadores mais experientes.
Um ponto forte para confrontarmos o que prevíamos e o que ocorreu
durante a experimentação e seus efeitos surgiu nesse trabalho pela
experimentação dos problemas criados na sala de aula do 6º ano. Olhar para a
forma que os estudantes tentam resolver uma tarefa é diferente da forma que
um grupo de professoras resolve. Por isso, recorremos a filmagem da aplicação
de uma situação em que as professoras utilizam os problemas por elas
elaborados a partir do que trabalhamos nas sessões de estudos. E confrontamos
nossa observação com os comentários feitos pelas professoras na entrevista
baseada na técnica de explicitação e autoconfrontação, assim, podemos
levantar outros pontos da análise a priori e a posteriori do ponto de vista da
professora.
Tal entrevista é um elemento importante para a validação da engenharia
didática empreendida. Surge implicitamente nas falas das professoras,
características de um trabalho em que a resolução de problemas não está
instaurada nas práticas docentes ou dos estudantes.

166

Ademais, inferimos que existe uma lacuna entre dois papeis das
participantes. Enquanto resolvem e criam e depois resolvem novamente o que
elaboraram, há entre elas uma postura investigativa, visto nas sessões de estudo
enquanto buscavam outras estratégias para solucionar os problemas propostos
mesmo aqueles que elas mesmas elaboraram. Do outro lado, enquanto
professoras, pela observação de uma aula que é insuficiente para tirar qualquer
conclusão, houve uma dificuldade de estimular o surgimento de técnicas
diversificadas para resolução do problema proposto, fato inferido pela fala de
alguns alunos: “é para somar professora?”; “soma o de cima e repete o de baixo”;
“é pra fazer como a senhora explicou no quadro?”.
Acreditamos que tanto para quem conduz a investigação quanto para as
professoras participantes o vídeo da aula se constitui como um importante
material pelo qual podemos realizar análises dos efeitos das tarefas propostas
na aprendizagem dos estudantes e a partir disso, realizar novas modificações
nos valores das variáveis pré-definidas, pensar no uso de recursos materiais,
reformular o enunciado da tarefa, dentre outras decisões que integram o âmbito
docente. Serve ainda, para realizarmos uma autoanálise e investigar como o
estudante pensa o problema e como desenvolve uma solução para o mesmo.
De um modo geral, a experimentação do dispositivo (PEP) nos revelou
que a proposta de criar problemas é relevante, especialmente, após resolução
de uma OMP sendo feita por modificações nos valores das variáveis didáticas
identificadas. Já a compreensão da razão de ser do objeto matemático nos
parece algo que demanda outros estudos de aprofundamento e sequências para
formação mais especificas, abordando os aspectos históricos epistemológicos
do saber matemático trabalhado.

4 CONSIDERAÇÕES
Nessa investigação, acreditamos que ter iniciado um momento didático
nas etapas de formação dessas professoras, o do trabalho da técnica, foi um
passo importante. Foi possível perceber isso no engajamento das docentes
participantes na tentativa de produção de técnicas diferentes para resolver as
OMP propostas e as próprias tarefas que elas elaboraram. Entretanto, uma
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lacuna na fase de experimentação do nosso dispositivo, foi o motivo pelo qual
não conseguimos desenvolver o momento tecnológico-teórico, e talvez isso
reflita nas escolhas didáticas dessas professoras, na seleção da forma como
abordar um determinado saber matemático na sala de aula.
Estamos convictos que há uma demanda de mais investigação, no que
se refere as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento desse trabalho. O que
nos permitiu evidenciar tal lacuna, foi o fato das professoras trabalharem com a
variação de técnicas, mas não demonstrarem ter clareza na etapa de apresentar
um discurso que justificasse o uso de tais técnicas, ao menos os elementos
tecnológicos, ficando a equivalência de números fracionários eleita como a
tecnologia que justificava todo o trabalho delas.
Mostramos que os processos de criação e resolução de problemas a luz
da TSD é uma possível resposta didática ao problema que aborda as
dificuldades no ensino e aprendizagem de números fracionários, em especial de
suas operações, relacionado a ausência da compreensão da razão de ser desse
objeto matemático na educação básica.
Mas do que isso, algo que talvez tenha ficado implícito, mas que nos
propomos nessa investigação foi mostrar que as situações didáticas, é um elo
entre a criação e resolução. O que tem sido feito e mostrado no âmbito da criação
de problemas matemáticos, é um elemento essencial na TSD. A tarefa de
aprender é do estudante, mas o professor é responsável por criar as condições
favoráveis para que isso ocorra. Já em relação a resolução de problemas, um
ponto importante identificado na TSD são as análises a priori. Sua relevância se
dá por antever dificuldades dos estudantes diante de uma tarefa criada pelos
professores permitindo-os recriar tais tarefas modificando os valores das
variáveis da situação construída.
Foi nesse sentido que o Percurso de Estudos e Pesquisa foi pensado e
colocado em prática. Levamos para uma proposta de formação continuada de
três professoras, os elementos supracitados, para apresentar-lhes sem
explicitar, que o que era discutido como tendência no trabalho com problemas
matemáticos nas aulas, já era feito no âmbito da TSD. Esse é o principal ponto
que diferencia nossa investigação de outras que dão conta da criação de
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problemas matemáticos ou da resolução de problemas, amplamente divulgados
no campo da Educação Matemática.
Outro aspecto intrínseco a essa proposta personificada pelo PEP, foi a
tentativa de compreender como os sujeitos das instituições resolvem problemas
e antes mesmo como eles criam problemas para que os outros os resolvam. A
forma de elaborar tarefas (problemas) dessas professoras não integrava os
elementos que discutimos nas sessões de estudos, especialmente como
promover modificações em tarefas dos livros didáticos por meio da análise a
priori, e os valores das variáveis que se relaciona com o meio didático que
promoverá as retroações que se deseja para que o estudante aprenda.
Um trabalho pautado nesses elementos que acabamos de destacar,
auxiliam inclusive na gestão do tempo para um trabalho efetivo, surgindo como
respostas aos questionamentos das professoras participantes sobre como
trabalhar todos os conteúdos previstos para aquele ano, se os estudantes
vinham com dificuldades relativas as séries anteriores.
A respeito da razão de ser dos números fracionários na instituição sexto
ano do Ensino Fundamental, destacamos que sua existência que é indiscutível
não garante a sua compreensão, especialmente no que se refere a adição
desses números. Nessa investigação apontamos que a proposta de variação de
técnicas para resolução dos problemas propostos é uma gênese desse processo
de compreensão.
Ressaltamos ainda, com o PEP, que conhecer o objeto matemático que
ensinará é imprescindível e isso interfere no trabalho da técnica e certamente
pode ser a gênese de um trabalho no momento tecnológico-teórico. Por isso,
focamos na forma como as professoras pensam as tarefas que vão utilizar e
como os alunos vão interagir com a situação que lhes fora proposta. Isso inclui
aspectos cognitivos, por isso, temos que entender como o estudante aprende,
ou o que é necessário para que aprenda, esse é mais um aspecto entre outros
que compõe o trabalho docente.
Pensamos que essas escolhas ocorrem da forma que o docente utiliza
o que está ao seu alcance. Por isso, uma proposta de formação continuada, pode
auxiliar tanto em relação às características próprias da instituição e dos sujeitos
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que a integram, quanto a aproximação do docente do que tem sido produzido
em instituições de referência que disponibilizam pesquisas nas quais o professor
geralmente não percebe como essas podem alicerçar suas práticas.
Chamamos a atenção para a importância da TSD nessa investigação,
mas igualmente importante foi a utilização no PEP, da noção de praxeologia
matemática, uma ferramenta importante que a TAD nos fornece para descrever
a atividade matemática (FARRAS, BOSCH, GASCÓN, 2013). Por isso, no nosso
trabalho abrimos as praxeologias das tarefas resolvidas e propostas pelas
professoras, para verificar se as restrições em torno daquele saber persistiram
ou se houve mudança nesse estado, em outras palavras, identificar se as
professoras integraram a criação e resolução de problemas em suas escolhas
didáticas, pela compreensão de que a TSD tem os elementos essenciais dessas
duas propostas.
No desenvolvimento da pesquisa pudemos identificar que o isolamento
entre os saberes (ANDRADE, GUERRA, 2014) que compõem a instituição saber
a ser ensinado também dificulta o trabalho do professor e do aluno. Às vezes,
isso ocorre mesmo dentro da mesma temática. A equivalência entre números
fracionários, por exemplo, que surge no livro didático analisado antes das
operações dos fracionários parece sofrer esse isolamento em relação a outros
tópicos do mesmo capítulo. Nem sempre fica claro que é uma ferramenta para
as operações de adição e subtração, bem como, para resolver outros tipos de
tarefas, cabendo a nós professores evidenciarmos o seu sentido para os
estudantes.
Uma questão de ordem epistemológica precisa permear o trabalho de
criação de problemas independente do saber que se pretende ensinar: qual o
sentido que esse problema dá ao saber? Sem refletir sobre isso temos chances
de recairmos nas dificuldades oriundas da não compreensão da razão de ser de
tal saber. Esse é um ponto importante na reprodutibilidade dessa investigação
em outros contextos.
No dispositivo didático que propomos (PEP), implicitamente o livro
didático deixa de ter um papel central e assume um complementar, pois deles
partem os exercícios que serão utilizados nas aulas e algumas situações-
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problema que servem também como OM a serem modificadas de forma que
atendam às necessidades dos sujeitos da instituição. Mas, parece-nos que
talvez essa afirmação pareça precipitada se não acompanhamos um período
maior do professor em sala de aula.
Convém ressaltar, que a modificação realizada nos problemas durante
as sessões de estudo estão fora do nosso campo de responsabilidade, requerem
um trabalho autônomo (relativo) das participantes, sendo nossas intervenções
pontuais, em geral para controle do tempo de realização das atividades desse
dispositivo. Entretanto, consensualmente identificamos as variáveis e valores
para que o processo de modificação de problemas que gerariam a criação de
novos problemas fosse facilitado.
Além do exposto, a investigação nos permitiu inferir que a repetição de
exercícios provoca dificuldades para os estudantes. As respostas de uma
atividade por escrito podem, por exemplo, justificar aspectos de aulas não
observadas. O uso de regras para realizar a soma de números fracionários, que
não devem ser descartadas se confirma entre as estratégias que os estudantes
privilegiaram e existem elementos do contrato didático que é implícito, como as
tarefas devem ter cálculos e que a forma que esses devem ser apresentados é
aquela prescrita no livro didático. Quanto às regras implícitas dos estudantes
podemos dizer que surge a que se refere à ideia de que todo problema que lhes
são propostos tem solução e a forma correta de resolução faz uso de algoritmos
especialmente os dos LD.
A respeito da entrevista realizada após a experimentação dos problemas
elaborados pelas professoras, podemos dizer que foi de fundamental
importância, pois por meio desta as professoras revelam o que não foi dito ou
contradiz o que foi dito. Como exemplo do que falamos, o comentário de uma
das professoras, sobre o fato dos estudantes não estarem acostumados com
esse tipo de tarefa, mostra como é possível coletarmos tais elementos implícitos
da prática, revelando inclusive o que foi ou não integrado as escolhas didáticas
das professoras.
A possibilidade de usar a ação vivida pelas professoras como meio de
formação

profissional

é

um

aspecto

importante

que

apontamos

da
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autoconfrontação simples utilizada nessa investigação. Outro, que merece ser
destacado, é o impacto da imagem de si, que substitui o diálogo entre
pesquisador e pesquisado, evitando assim, que as colocações do pesquisador,
tenham uma conotação de juízo de valor (LEBLANC et al., 2011), que poderia
modificar de imediato as falas das participantes.
Contudo, a análise desse procedimento, permitiu visualizarmos aspectos
que ainda precisam ser estudados. O principal deles é a forma de conduzir o
procedimento. Nesse caso, nos referimos a seleção dos momentos da aula que
farão parte do episódio para autoconfrontação, o que vai garantir que os
professores reflitam sua atividade e forneçam os dados que complementarão as
análises. Sabemos que seria possível, conseguir a explicitação do que não havia
sido mostrado durante o PEP pelas participantes, mas precisávamos garantir
uma situação confortável para as entrevistadas, mesmo diante do desconforto
que já está imbricado com o fato de avaliarem suas próprias ações. Isso fez com
que não realizássemos recortes menores de suas práticas docentes na aula
filmada. Assim, um desafio, no seu uso é garantir que os dados sejam coletados
e que o processo de falar de suas ações vividas seja o mais natural possível.
Diante de tudo o que foi exposto, acreditamos que perspectivas para
continuidade de investigação sobre a temática, é um estudo das propriedades
implícitas que surgem entre as estratégias de estudantes, quando confrontados
com situações fundamentais, e possam também criar e resolver problemas
matemáticos a partir de tal situação, mesmo que essa pareça ser uma atribuição
um tanto complexa para estudantes do ensino fundamental.
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ANEXOS
Protocolos das aulas de experimentação dos problemas matemáticos criados
pelas professoras participantes da investigação.
TRANSCRIÇÃO
Professora :Sônia (P1)
Estabelecimento : Colégio Municipal Professora Maria Eulice de Menezes Porto.
Data: 26/08/2015
Tema trabalhado : Adição de números fracionários

Es = Estudantes

P - Professora

TEMPO
ATOR

DISCURSO

OBSERVAÇÃO

MM/SS

Bom dia! Como vocês estão?
00:00 a 00:50

P

00:51 a 00:52

Es

Bom dia professora!

Hoje vocês responderão um problema sobre o assunto que
estamos trabalhando.
00:53 a 03:05

P

Vou fazer a chamada...

Professora
apaga o quadro
negro
Alguns alunos
respondem.
Estudantes ficam
em silêncio
ouvindo a
professora esta
por sua vez
chama os alunos
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pelo diário de
classe.
Vocês responderão em dupla. Coloquem os cálculos na folha
que estou entregando.
P

Professora
começa a
organizar a sala
em duplas,
enquanto
distribui
atividades.

04:26 a 05:39

Es

Estudantes
olham para
atividade. Cada
aluno recebe
uma.

05:39 a 05:49

P

05:50 a 09:01

Es

09:02 a 09:13

P

09:14 a 09:15

E3

09:16 a 09:17

P

03:06 a 04:25

09:18 a 10:05

Vocês não devem consultar o livro. Façam como vocês
aprenderam. Lembrem do assunto que trabalhamos nas
últimas aulas.

Os estudantes
escutam
orientações.

Estudantes começam a resolver a tarefa.

Professora
observa a turma.

Que parte da pizza eles comeram?

Professora
pergunta a
estudante E3.

2
10

O colega da
dupla observa.

Como chegaram a esse resultado?

Professora
aponta para o
caderno.

Assim professora...

E1 explicita no
papel o cálculo
que estava
desenvolvendo:

E1

1
4

10:06 a 10:08

2

P

Essas frações são equivalentes?

E1

Ah! Tem que somar só o de cima.

O estudante
aponta para os
numeradores.

E os denominadores? O quê fazer com eles?

Professora
pergunta aos
dois.

10:09 a 10:13

10:14 a 10:19

1

+ 6 = 10.

P

180
Tem que fazer o mmc não é pró?

10:20 a 10:22

E1

10:23 a 10:26

P

Isso! Para quê?

E2

A gente faz igual o dever do caderno? Os números de baixo
ficam iguais.

10:27 a 10:30

10:31 a 11:07

Professora
aguarda.

P
Pró fica assim?

11:08 a 12:14

P

12:32 a 12:45

E1 e E2

12:46 a 13:17

P

13:18 a 13:25

P

13:26 a 13:33

E3

O estudante
mostra cálculo:

1 1
+
4 6
1
1
=
+
24 24
2
=
24

E2

12:15 a 12:31

A professora
observa e
aguarda que os
estudantes
explicitem suas
estratégias.

E quantos pedaços sobraram?

Os estudantes
ficam
pensativos.

Vamos calcular.

Professor
olhando para a
turma.

Coloca a resposta na atividade.

Estudantes
escrevem
solução na
tarefa.
Professora
caminha em
direção a outra
dupla.

Ah! Você fez um desenho...

Aluna desenhou
outra pizza.

Pró quando tem dois que não são iguais a gente faz o quê
mesmo?

Professora
observa outra
dupla.
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13:34 a 13:37

13:38 a 13:44

13:45 a 13:52

P

Estudantes
pensam sobre
orientação da
professora.

Vamos multiplicar como os meninos fizeram?

Estudante tinha
acompanhado
parte do
desenvolviment
o da outra
dupla.

Isso mesmo. Vocês vão escrever frações equivalentes.

Estudantes
escutam
orientação.

E3

P

13:53 a 21:58

P

21:59 a 22:05

P

22:06 a 28:01

Você vai encontrar primeiro os números que tenham
denominadores que sejam iguais.

Professora
observa outras
duplas.
Pessoal! Olhem aqui. Nós fizemos outros exercícios do livro
desse tipo.
Professora
continua
observando as
duplas.

P

Pró. Olha aqui se tá certo.
28:02 a 29:13

E5

29:14 a 30:01

P

Porque você multiplicou as duas frações?

30:02 a 30:06

E5

É pra somar é pró?

30:07 a 30:54

P

Os denominadores dessas frações são iguais?

30:55 a 30:56

E6

Não.

30:57 a 31:49

P

31:50 a 32:01

E6

32:02 a 32:56

P

A aluna mostra o
cálculo que tinha
feito.

Tem que fazer o quê para somar?

Estudante pensa
um pouco.

Tira o mmc?

A professora
observa.

Desenvolva o cálculo que vocês começaram.
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32:57 a 33:12

P

33:13 a 33:57

P

33:58 a 39:03

P

39:04 a 40:03

P

Gente! Tem como resolver esse exercício sem fazer cálculo?
Não

Dito por alguns
estudantes.
Professora
observa
estudantes
continuarem o
trabalho.

Gente! Escutem! Quem concluiu a atividade. Alguém achou o
resultado sem fazer cálculo? Vem ao quadro.
Pró. Não conseguimos fazer.

Mas a atividade
não estava em
branco

40:04 a 40:13

E7

40:14 a 40:19

P

Porque vocês não pediram ajuda?

40:20 a 40:39

P

Vocês lembram como fazíamos as somas das frações? Este
cálculo precisa ser corrigido.

Os estudantes
observam.

Vou dar mais um tempo antes de recolher a atividade.

A professora
deixa de fazer
intervenções e
aguarda mais
um pouco.

Pessoal vou recolher as atividades. Vamos entreguem.

Os alunos
começam a
adiantar para
terminar e
entregar as
tarefas.

40:40 a 44:15

44:16 a 45:06

P

P
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TRANSCRIÇÃO
Professor: Dalva (P2)
Estabelecimento : Colégio Municipal Professora Maria Eulice de Menezes Porto.
Data: 26/08/2015
Tema trabalhado : Adição de números fracionários
Es = Estudantes

P = Professora

TEMPO
ATOR

DISCURSO

OBSERVAÇÃO

MM/SS

Boa tarde pessoal!
00:00 a 00:50

P

00:51 a 00:52

Es

Boa tarde!

Trouxe uma atividade para vocês responderem sobre a adição
de frações, assunto que já trabalhamos antes.
00:53 a 03:05

P
Atenção para a chamada...

03:06 a 04:25

P

04:26 a 05:34

E1

05:35 a 05:38

P

Professora arruma
material sobre a
mesa.
Alguns alunos
respondem.
Estudantes ficam
em silêncio ouvindo
a professora esta
por sua vez chama
os alunos pelo
diário de classe.

Vocês podem deixar os cálculos na atividade, não apaguem!

Professora distribui
atividade e
acompanha a
organização das
duplas..

Pró é pra fazer de lápis?

Estudantes já estão
olhando a atividade.

Pode ser a lápis.
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05:39 a 05:49

P2 se aproxima de
uma dupla, pois
escutou um dos
estudantes (E1)
dizer que tem que
“multiplicar os de
baixo”.

P

Professora observa
a turma.
05:50 a 09:01

P
Vocês vão fazer o quê?

Depois se dirige a
uma dupla.

Multiplicar os números de baixo. Os denominadores são
diferentes.

A professora não faz
outros
questionamentos
apenas observa

Tem que multiplicar os denominadores como a senhora tinha
explicado antes?

E2

E2 seguia o modelo
proposto no livro
didático para
escreverem
números
fracionários
equivalentes, já que
os denominadores
eram diferentes.

09:20 a 09:25

P

A professora anda
pela sala
observando o
trabalho.

09:26 a 10:05

E3

09:02 a 09:13

09:14 a 09:19

E2

Encontrei 6/24. Pode olhar no livro?
Tentem responder sem consultar o livro, lembrem das aulas.

10:06 a 10:08

E3 começa a apagar
o que tinha feito
acreditando que
estava errado.

P

Porque escreveu esse 24 no denominador?

E4

Eu achei 8/8..

A professora fica
atenta a essa
resposta.

10:14 a 10:19

P

Está correto o que você respondeu? Porque você escreveu
8/8?

P2 direciona a
pergunta a E4.

10:20 a 10:22

E4

10:09 a 10:13

O estudante fica em
silêncio.
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10:23 a 10:26

P
E3 e E4

Que parte da pizza foi comida se o resultado foi 8/8?

A professora
pergunta a E4

1, uma pizza toda.

A professora
observa.

10:27 a 10:30
.
Então pode escrever.

E4 escreve a
resposta na sua
atividade.

P

E está correto o que você calculou. Um numerador foi 1, o
outro 2 e o outro 3, somando tudo dá?

O estudante escuta.

10:55 a 10:57

E4

Seis.

10:58 a 11:03

P

10:31 a 10:42

P

10:43 a 10:54

11:04 a 11:11

E3

11:12 a 11:21

P

11:22 a 11:25

E3

11:26 a 11:33

P

11:34 a 11:42

E3 e E4

Então a soma dos numeradores não está correta!

O aluno parece
confuso.

Em baixo faço 8 e 8...

Não conclui a fala
pois a professora o
interrompe.

Não! Quando os denominadores são iguais acontece o quê?
Ah! Mantem!

Lembra com
surpresa.

Os três comeram a pizza toda?
Não, foi 6/8 da pizza.

E3 responde e seu
colega concorda.

Pró olha aqui o da gente!

O estudante mostra
cálculo:

11:43 a 12:14

E5

12:15 a 12:31

P

Me explica como você chegou a esse resultado.

12:32 a 12:45

E5

Somei 1, 2 e 3 em cima e em baixo somo 8 com 8 com 8.

12:46 a 13:17

P

Essas frações representam pedaços de diferentes pizzas? Ou
seja, tem mais de uma pizza

13:18 a 13:25

P

Quando vocês somaram 1 com 2 e com 3 acharam um valor
maior que 8?

13:26 a 13:33

E6

Não pró.

13:34 a 13:37

P

Então estamos falando de pedaços de uma mesma pizza?

Os estudantes
parecem refletir
sobre a pergunta.
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13:38 a 13:44

E5

Acho que sim.
Isso mesmo. Então não vamos somar os denominadores, os
números de baixo.

13:45 a 13:52

P

13:53 a 21:58

P

Estudantes
escutam.

Professora observa
outras duplas.
Gente! Vocês lembram como é feita a soma das frações no
livro?

21:59 a 23:44

P
Comparem essa atividade com o que nós já fizemos
anteriormente.

22:06 a 28:01

Professora continua
observando as
duplas.

P

Pró. Olha aqui se tá certo.
28:02 a 29:13

E7

29:14 a 30:01

P

Está correto! Mas me responda uma coisa, quantas fatias os
três amigos comeram?

30:02 a 30:06

E7

Tem que calcular isso também?

30:07 a 30:54

P

Não, analise sua resposta. Em quantas partes a pizza foi
dividida

30:55 a 30:56

E7

Oito não é pró?

30:57 a 31:49

P

31:50 a 32:01

E8

32:02 a 32:56

P

Viram? Dá para fazer o cálculo mentalmente.

32:57 a 33:12

E9

Pró pode fazer sem calcular? Eu estou fazendo o desenho.

33:13 a 33:57

P

Sim, mas tem que explicar como encontrou a resposta.

33:58 a 39:03

P

Me explique sua resposta.

39:04 a 40:03

E9

É só fazer o desenho da pizza dividido em oito pedaços e riscar
a quantidade que cada um comeu.

A aluna mostra o
cálculo que tinha
feito.

Sim. E quantos pedaços de pizza os amigos comeram?

Estudante pensa um
pouco.

Acho que são seis, pró.

A professora escuta
a resposta.

Professora observa.
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40:04 a 40:13

P

Muito bem! Mas dá ideia de somar fazendo dessa forma?

40:14 a 40:19

E9

Acho que sim.

40:20 a 40:39

P

Gente vamos responder no quadro? Quem pode vir aqui
mostrar como respondeu?

40:40 a 44:15

E7

Posso falar a resposta sem ir no quadro?

44:16 a 45:06

P

Só um momento! Alguém quer escrever no quadro sua
resposta?

45:07 a 45:20

P

45:21 a 46:09

Pode falar E7.

A professora chama
E7.

A gente soma 1, 2 e 3 e repete em baixo o oito.

A professora escuta
e escreve no
quadro.

E7

Olhem

foi

isso

que

vocês

46:10 a 47:33

P

47:34 a 47:36

Es

47:38 a 48:01

P

E quantos pedaços os três amigos comeram?

48:02 a 48:04

E7

Seis.

1
8

2
8

3
8

+ + =

fizeram?

6
8

Sim

Pronto gente! Agora passem para frente as atividades.
48:05 a 49:43

P

49:44 a 49:50

P

Até a próxima aula!

Estudantes
respondem em
coro.

A professora
recolhe as
atividades pois a
aula acabou.
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TRANSCRIÇÃO
Professor: Maria (P3)
Estabelecimento: Colégio Municipal Professora Maria Eulice de Menezes Porto.
Data: 27/08/2015
Tema trabalhado: Adição de números fracionários
Es = Estudantes
P - Professora
TEMPO
ATOR

DISCURSO

OBSERVAÇÃO

MM/SS

Bom dia! Como vocês estão?
00:00 a 01:50

P
Sentem por favor que vou fazer a chamada.
Pessoal, vamos fazer um exercício sobre o assunto frações.
Vocês vão fazer em dupla, mas cada um deve responder em
sua própria folha, e no final da aula vou recolher tudo.

01:51 a 02:10

P

02:11 a 03:02

P

03:03 a 03:05

E1

Que dia é hoje?

03:06 a 03:10

P

Hoje são 24...

Vocês podem utilizar as estratégias que vocês quiserem...

03:11 a 03:16

P

03:24 a 03:35

E3

03:36 a 04:15

E3 e E4

Os alunos escutam
as orientações.

A professora
distribui as
atividades.

É pra somar é professora?

Os alunos já estão
tentando resolver a
atividade.

Coloquem os cálculos no papel.

Os estudantes
pareciam tímidos,
um aluno estava
sem parceiro para
formar dupla.

Pró a gente colocou aqui as frações e escrevemos como
calcular aqui em baixo.

A aluna não explicita
o que escreveu.

E5

03:17 a 03:23

A professora chama
os estudantes pelo
diário.

Tentam resolver de
outra maneira.
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Depois resolve
voltar a primeira
estratégia e lê
novamente o
enunciado,
identificando que
vão somar os
números
fracionários que
aparecem na tarefa.
04:16 a 04:20

P

Porque vocês vão somar?
Pra falar quanto da pizza eles comeram.

04:21 a 04:29

E1

Os estudantes
mostram que estão
4

2

8

6

calculando +
04:30 a 04:35

P

E como resolve isso?

E4

A gente vai tentar fazer como a senhora ensinou. Multiplica
os números de baixo e os de cima pelo mesmo valor.

P

Mostrem como fica isso que você está falando.

05:02 a 06:08

E4

Faz 8 vezes 6 que dá 48, ai pega 48 e dividi por 8 que dá 6 e
faz 6 vezes 4 que dá 24. Depois faz 48 dividido por 6 que dá 8
vezes 2 dá 16. Depois soma e repete o de baixo.

06:09 a 06:14

P

Mas porque nós fazemos isso? Você escreveu outras frações
no lugar das iniciais que dei.

E4

Pra poder somar, porque os números de baixo são diferentes.

06:22 a 07:03

P

Vocês devem lembrar que essas duas frações são pedaços da
mesma pizza. Então, tentem fazer uma nova divisão nessa
pizza para que fiquem equivalentes a esses pedaços. Façam
isso ai na tarefa de vocês.

07:04 a 07:09

E3

Sim professora vou fazer.

07:10 a 07:16

P

Quem ainda não conseguiu responder?

07:17 a 07:19

E11

07:20 a 07:24

P

07:25 a 07:32

E11

07:33 a 07:39

P

04:36 a 04:53

04:54 a 05:01

A aluna escrevia
esse procedimento
na atividade.

06:15 a 06:21

Eu pró.

O que você não entendeu?
Não consigo não pró. Não sei fazer isso não.
Tente! E se você consultar seu livro?

Este aluno estava
sozinho.
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07:40 a 07:45

E11

07:46 a 07:53

P

07:54 a 08:03

E11

08:04 a 08:21

P

08:22 a 11:55

P

11:56 a 12:04

E7

Não sei fazer pró.
Sente-se com uma dupla próxima a você.
Não vou fazer não pró. Depois eu faço.

Pessoal, vamos combinar assim, agora vocês vão pensar mais
um pouco antes de perguntar, vão discutir a resposta com o
colega do lado, enquanto isso só vou olhar se vocês estão
fazendo.
A professora
observa os alunos
trabalharem.
Pró olha o da gente!
Estou vendo que vocês somaram os numeradores e
multiplicaram os denominadores!

12:05 a 12:21

A professora não
insistiu mais.

Os estudantes
escreveram:

P
4 2
6
+ =
8 6 48

12:22 a 12:38

P

É possível uma pizza ser dividida em 48 fatias, se são duas
pessoas que comerão?
O estudante começa
a apagar sua
resposta.

Tá errado é pró?
12:39 a 12:45

12:46 a 13:01

E7

P

Calma! Não termine de apagar. Quero que pensem! Imaginem
uma pizza dividida num número de fatias maior que o que
está representado nas frações. E ai vocês escrevem frações
equivalentes a

4
8

2

ea .
6

13:02 a 13:07

E8

Faz o mmc não é pró?

13:08 a 13:17

P

Pode utilizar esse procedimento ou encontrar um múltiplo
qualquer comum de 8 e 6.
Por exemplo, vocês podem utilizar o 48 como denominador

13:18 a 13:49

P

das frações equivalentes a

4
8

𝑒

2
6

. Mas os numeradores

também mudam, logo não posso somar direto os números 4
e 2.
Pessoal, uma observação que serve para todos: Lembrem que
vocês podem resolver fazendo o desenho da pizza.

13:50 a 14:06

P

14:07 a 14:13

P

Alguém já terminou?

14:14 a 14:17

Es

Não.
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Novamente só vou observar, não tirarei dúvidas agora, vocês
devem discutir com o colega do lado.

14:18 a 14:23

P

14:24 a 14:29

E11

14:30 a 14:36

P

Você não tentou fazer não foi?

14:37 a 14:41

P

Pode ir, mas volte logo!

14:42 a 14:49

E12

14:50 a 15:06

P

Pró posso ir no banheiro?

Pró a gente terminou.

Os estudantes E12 e
E13 formaram
dupla.

Deixem eu olhar a atividade de você...

Os estudantes
escutam o que a
professora diz.

Vocês somaram os denominadores!
15:07 a 15:15

P

15:16 a 15:19

E13

15:20 a 15:29

E12

15:30 a 16:07

P

Tentem corrigir! Para ajudar consultem o livro.
Eu não trouxe.
O meu tá aqui!

Agora vocês consultam e discutem se a resposta está correta.
Vou dar mais um tempo, mas não vou tirar dúvidas.

16:08 a 22:19

P

22:20 a 22:39

P

Vocês estão conversando sobre outras coisas! Já terminaram?

22:40 a 22:56

Es

Não professora. Já vou terminar...

22:57 a 25:14

P

25:15 a 25:28

E14

25:29 a 25:33

P

25:34 a 25:40

P

25:41 a 25:46

E14 e E15

P

A professora anda
pela sala e observa
os estudantes
trabalharem.

A professora
continua a observar
a turma.
Terminamos pró!
Deixem eu ver.
Muito bem, está correto! Vocês consultaram?

25:47 a 26:22

O estudante apanha
o livro na mochila.

A professora olha a
resposta dos
estudantes.

Sim. Olhamos no livro.
Agora vocês vão aguardar os colegas também terminarem.
Enquanto isso, vão responder o exercício do livro na página
146, questão 69. Copiem a questão no caderno. Podem
continuar sentados em dupla.

Os estudantes
pegam o livro para
olharem a tarefa.
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26:23 a 26:29

E15

26:30 a 26:38

P

O exercício é muito grande pró.
Vocês não podem ficar sem fazer nada na sala. Já vão
adiantando essa tarefa que seria para casa.
Vou dá mais cinco minutos para vocês terminarem, para
fazermos a correção no quadro.

26:39 a 26:47

P

26:48 a 32:07

P e Es

32:08 a 32:13

P

32:14 a 32:19

P

32:20 a 32:23

E14

32:24 a 32:27

P

A professora
observa a turma.
Alguns alunos
conversam, pois,
parece que já
terminaram.
Pronto gente? Preciso de um voluntário para vir ao quadro.
Vou dividir o quadro, para colocarmos duas respostas
diferentes.

E14

33:46 a 33:53

P

33:54 a 34:11

Es

34:12 a 34:27

P

34:28 a 35:01

Es

35:02 a 35:18

P

35:19 a 35:22

Es

A professora faz
uma linha vertical
dividindo o espaço
do quadro.

Eu vou professora.
Pode vir!
“

32:28 a 33:45

Os alunos parecem
esconder que
terminaram para
não fazerem outra
tarefa.

4.6
8

+

2.8
6

=

24+16
48

=

40

40

48

48

. Os amigos comeram

da pizza”.

O aluno escreve sua
resposta no quadro.
A professora pede
silêncio a turma.

Está correto turma?
Sim.

Alguns estudantes
respondem.

Faltou uma coisa ali. Quem lembra o que é?
Os estudantes não
respondem.
Faltou simplificar o resultado. Não encontramos pizzas
divididas em 48 pedaços. Não é verdade?
Sim

Respondem alguns
estudantes.
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Então olhem para cá. O resultado que o colega encontrou foi
35:23 a 36:52

P

40
48

, vamos dividir o numerador e o denominador por um

mesmo valor. Que valor é esse?
36:53 a 36:58

E14

Por dois.

36:59 a 37:27

P

Está certo, mas ai a gente vai ter que fazer mais divisões.
Pensem em outro valor, maior que dois.

37:28 a 37:31

E7

Por seis.

37:32 a 37:51

P

Por seis, somente o denominador que é 48. Outro número!

37:52 a 37:59

E10

38:00 a 38:42

P

Podemos fazer a divisão logo por oito. Concordam? Vamos ver
como fica?

38:43 a 38:55

P

40: 8 5
=
48: 8 6

38:56 a 39:02

P

Quantos pedaços tinha essa pizza?

39:03 a 39:08

Es

Seis.

39:09 a 39:16

P

Alguém fez de outra forma?

39:17 a 39:21

Es

Não.

39:22 a 41:13

P

Então paramos por aqui. Vocês vão responder uma tarefa do
livro. Página 146, questão 69, copiar a questão no caderno.
Trazer na próxima aula.

41:14 a 41:19

P

Anotaram?

41:20 a 41:23

Es

Sim.

Por dois, depois por quatro.

Até a próxima aula.
41:24 a 45:11

P

Os alunos arrumam
material, a
professora também,
para trocar de sala.

194

Entrevistas de explicitação e autoconfrontação
Professora 1 (08:28 min total)
Entrevista de explicitação conforme trecho do vídeo registrado no protocolo da
aula (9:02 a 10:13; 10:14 a 13:17; 21:59 a 24:05 min).
TEMPO
ATOR

DISCURSO

OBSERVAÇÃO

MM/SS

Professora
assiste o trecho
da aula.
00:04 a 01:15

P
(protocolo da
aula 09:02 a
10:13 min)

01:16 a 01:38

P

01:39 a 01:45

P

01:46 a 01:57

P

01:58 a 02:11

02:12 a 05:11

P

P

A
professora
pensa
um
pouco antes de
falar sobre o
que viu.

Eles não entendem o que a questão solicita.
P1 faz pausa
novamente

Alguns respondem escrevendo a fração por
extenso o que o que mostra que eles não estão
acostumados a fazer essa atividade, não é comum
eles se depararem com problemas envolvendo
situações cotidianas.
P 1 assiste
outro trecho da
aula (protocolo
da aula 10:14 a
13:17 min)
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05:12 a 05:27

05:28 a 05:41

P

Alguns sabem que tem que conservar o
denominador (no caso das frações com
denominadores iguais), e usam isso mesmo
quando as frações têm denominadores diferentes.
Está bem marcado na mente deles.

P

O que me chama a tenção é que eles somam os
denominadores e expressam no papel da forma
que pensam. Mas todos respondem o que foi
passado.

05:42 a 07:48

P

07:49 a 07:56

P

P1 assiste a
mais um trecho
da aula (protocolo da aula
21:59 a 24:05
min)

A atividade foi em dupla, para facilitar a resolução,
um colega explicando ao outro.
Mas mesmo o colega ajudando alguns alunos não
compreenderam a questão. Eles insistem em
somar numerador com numerador e denominador
com denominador. Por isso tenho que intervir.

07:57 a 08:16

08:17 a 08:28

P1 parece ter
dúvida sobe o
que está
falando

P

Por essas partes da aula, é ..., vejo que a
dificuldade deles continua.

A professora
fica
meio
pensativa.
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Professora 2 (13:47 min total)
Entrevista de explicitação conforme trecho do vídeo registrado no protocolo da
aula (9:02 a 13:52 min; 21:59 a 23:44 min; 28:02 a 30:54 min).

TEMPO
ATOR

DISCURSO

OBSERVAÇÃO

MM/SS

00:00 a 04:30

P2 assiste o
trecho da aula
(protocolo
09:02 a 13:52
min).

P

Percebo que esse assunto é pouco trabalhado nas A professora
pensa
um
series iniciais.
04:31 a 04:39

P

pouco antes de
falar sobre o
que viu.

04:40 a 04:49

P

A dificuldade dos alunos é grande para entender
esse conteúdo. Por isso que pensei inicialmente em
utilizar frações com denominadores iguais.

04:50 a 05:01

P

A questão que propus foi simples, por isso acredito
que uma parte deles conseguiu identificar e
desenvolver a ideia de somar frações.

05:02 a 05:11

P

Os que somaram também os denominadores ainda
não conhecem direito o assunto.

05:12 a 06:57

P

P2
assiste
outro trecho do
vídeo (protocolo
21:59
a
23:44 min)
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06:58 a 09:50

09:51 a 10:05

10:06 a 10:21

10:22 a 13:14

13:15 a 13:31

13:32 a 13:47

P2 faz uma
pausa antes de
responder.

P

P

A soma de numerador com numerador e
denominador com denominador, é uma ideia muito
mecânica e que é difícil de tirar da mente deles.
Precisam de orientação da gente!

P

Acho que o principal problema é que os alunos não
conseguem identificar os dados do problema com
desenvoltura de um conhecimento construído de
forma compreensiva.
P2 assiste
outro trecho da
aula (Protocolo
28:02 a 30:54
min)

P

P

Acho que foi positivo o fato deles interagirem com
a atividade e demonstrarem interesse em
responder o que foi proposto.

P

A maioria conseguiu responder de forma correta, P2 finaliza sua
com nossa intervenção. Dois deles até tentaram fala.
desenhar a pizza para complementar a resposta.
Acho que o trabalho foi positivo.
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Professora 3 (09:55 min total)
Entrevista de explicitação conforme trecho do vídeo registrado no protocolo da
aula (01:51 a 02:10 - 03:11 a 04:20 - 04:30 a 07:03 min).

TEMPO
ATOR

DISCURSO

OBSERVAÇÃO

MM/SS

00:00 a 01:01

01:02 a 01:26

A
professora
assiste o vídeo trecho da aula
(protocolo
da
aula 01:51 a
03:02 min)

P

P

Deixo claro para os alunos que podem responder
utilizando as estratégias que quiserem. Isso dá
liberdade e ao mesmo tempo faz com que eles se
empenhem na atividade.

P

A
professora
assiste vídeo de
outro trecho da
aula (protocolo
03:11 a 04:20
min)

02:37 a 02:50

P

P3 faz uma
pausa, parece
buscar
na
memória o fato.

02:51 a 03:25

P

Os alunos identificam que os denominadores são
diferentes. E quando questiono o que vão fazer
eles falam na regra que vimos no livro didático.

03:26 a 03:43

P

Acho que adicionar é a operação que mais sabem
fazer.

01:27 a 2:36
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03:44 a 04:57

P

Falam também em números primos e que bastam
multiplicar ao invés de utilizar o mmc para escrever
frações equivalentes.

04:58 a 05:11

P

Esse procedimento está no livro mas eles não
sabem utilizar bem.

05:12 a 07:35

P3 assiste outro
trecho da aula
(protocolo 04:30
a 07:03 min).

P

07:36 a 07:58

P

Noto que eles não conseguem realizar as
operações compreendendo o significado do que
estão fazendo.

07:59 a 08:28

P

Outra coisa, é que não conseguem relacionar
frações com número decimal, mas isso não é
solicitado na atividade.

08:29 a 08:52

Só dois alunos conseguiram resolver esse
problema sem intervenção minha, eles utilizaram
equivalência de frações.

08:53 a 09:31

P

Além desses, 4 alunos resolveram a tarefa, mas
não apresentaram cálculos coerentes. Eles têm
dificuldades em dividir e multiplicar os números
naturais.

P

Percebo que existem lacunas que precisam ser P3 finaliza a fala.
preenchidas no que se refere as operações tanto
com naturais como racionais.

09:32 a 09:55
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Material de apoio para sessões de estudos – PEP

SESSÕES DE ESTUDOS SOBRE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA O ENSINO DE ADIÇÃO DE FRAÇÕES

QUESTIONÁRIO
ANÁLISES PRÉVIAS

Questões preliminares:

1) O que é ensinar?

2) Como você classifica sua prática de ensino?

3) Quais os métodos de ensino comumente utilizados em suas aulas?

4) Isso fica claro no seu planejamento?
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5) Você acredita que é possível o estudante adquirir qualquer tipo de
conhecimentos adaptando-se a um meio sem intenção didática (sem auxílio do
professor)? É possível a qualquer estudante?

SESSÕES DE ESTUDOS SOBRE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA O ENSINO DE ADIÇÃO DE FRAÇÕES
TAREFAS – CONCEPÇÕES DE NÚMEROS FRACIONÁRIOS8
PARTE-TODO
1º tipo: identificar o número fracionário que corresponde a uma figura
apresentada.

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)

8

As tarefas foram retiradas da tese de Silva (2005), trabalho desenvolvido com professores numa
proposta de formação continuada.

202

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)

2º tipo: identificar um número fracionário dado em uma figura.

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)

Estratégias:

Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)

3º tipo: compor inteiros e determinar fracionários
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Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)

4º tipo: reconstituição do inteiro

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)
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MEDIDA

1º tipo: Determinar medidas de comprimento de um objeto
Criar um problema em que sejam utilizadas como unidade de medição (tiras de
papel, régua de polegada, régua milimetrada e outros.

2º tipo:Determinar medidas em segmentos divididos em partes iguais

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)

3º Tipo: Reconstituição da unidade

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)
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QUOCIENTE E RAZÃO
1º Tipo: Distribuir igualmente x objetos em um número y de partes (grandeza
continua)

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)
2º Tipo: Comparar razões

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)
OPERADOR
1º Tipo: Transformar grandezas pela ação de dois operadores fracionários

Estratégias:
Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)

Tarefa 2

Estratégias:
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Criar novas tarefas: problemas matemáticos (contexto extra e intramatemático)
Referências:

SILVA, M. J. F. da. Investigando saberes de professores do Ensino Fundamental
com enfoque em números fracionários para quinta série. Tese (doutorado em
Educação Matemática). PUC/SP, São Paulo. Brasil, 2005, 301f.

CRIAÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS

1) Vamos fazer algumas criações por modificações

I. Quais ideias de número fracionário estão presentes nessa tarefa?
II. Agora vamos tentar escrever um problema no contexto matemático, e extra
matemático, utilizando a ideia de fração como medida.
Um exemplo: Quantas vezes a parte azul cabe na parte da figura que
representa ½?

2) Vamos realizar algumas análises nas tarefas criadas.

I. A priori de uma situação adidática
A tarefa criada é um problema? É uma situação didática ou adidática?
Se for uma situação didática, quais as variáveis didáticas dessa situação?
Analise a priori Segundo Bessot (2004):
Uma situação adidática deve antecipar:
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- que exista incerteza do aluno quanto as decisões a tomar (fases ação,
formulação e validação);
- que o ambiente permita retroações (influência do ambiente sobre o
aluno);
- que o jogo/problema possa ser repetido;
- que o conhecimento visado seja logicamente exigido para passar da
estratégia de base à estratégia ótima.
Referências:
Barros, Lílian Débora de Oliveira. Análise de um jogo como recurso didático para
o ensino da geometria: jogo dos polígonos / Lílian Débora de Oliveira Barros. –
Recife: O autor, 2012.

SESSÕES DE ESTUDOS SOBRE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA O ENSINO DE ADIÇÃO DE FRAÇÕES

ETAPA 2

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E EPISTEMOLÓGICOS DA TEORIA DAS
SITUAÇÕES

Construtivismo Piagetiano
Na concepção de Piaget, a capacidade de conhecer não é inata e nem
resultado direto da experiência, ao contrário é construída pelo indivíduo

à

medida que interage com o meio e este o desafia (desequilibra), o que exigirá
desse indivíduo novas adaptações que possibilitem seu reequilíbrio.
Piaget, também defendia, que a criança constrói infinitas estruturas
cognitivas visando melhor adaptar-se ao meio. Esse termo adaptação, foi usado
incialmente nos estudos de Piaget, mas depois de alguns anos fora substituído
por equilibração. Essa por sua vez ocorre em duas etapas que se
complementam, uma é a assimilação, que consiste na utilização dos esquemas
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de ação (interação com o mundo), a outra é a acomodação, sendo esse um
processo interno, que se refere a construção de novas estruturas cognitivas.

Construtivismo Didático
Semelhantemente ao que ocorre na sociedade, onde os indivíduos
procuram adaptar-se ao meio como forma de sobrevivência, e assim vão
acumulando novos conhecimentos úteis às suas existências, o estudante
aprende adaptando-se ao meio que é fator de contradições, desafios,
desequilíbrios (BROUSSEAU, 2011), essa é uma tese forte do modelo do
construtivismo didático. Entretanto, o processo psicogenético piagetiano nos
induz a ver a aprendizagem como algo que ocorre naturalmente, sem intenção
didática, o que eximiria o professor de sua responsabilidade didática, e nesse
ponto a proposta de Brousseau se difere da proposta de Piaget, que na verdade
não foi pensada de fato com fins didáticos. Para Brousseau (2011), um meio sem
intenções didáticas não seria suficientemente capaz de induzir o estudante a
adquirir todos os conhecimentos que se espera que obtenha. Nesse ponto,
Brousseau, garante ao professor sua reponsabilidade didática no processo de
aprendizagem do estudante.
Dessa forma, no construtivismo didático, considera-se que o docente
provocará no estudante as adaptações desejadas pela escolha das situações
que lhes propõem (BESSOT, 1994). Para Almouloud (2007), nessa modalidade
de construtivismo, o sujeito é analisado como aluno em uma sala de aula e o
estudo da aquisição de conhecimentos dos estudantes, considera a organização
do ensino, tarefa do professor.
Nessa perspectiva, a missão do docente é agir de forma que os
estudantes possam aprender sem, no entanto, obter dos alunos que aprendam.
Isso deixa claro o papel do professor, que de acordo com Brousseau (1986), não
tem a responsabilidade da aprendizagem, que se encontra fora de seu “poder”,
mas é responsável sim, por criar condições que possibilitem as aprendizagens
dos estudantes. Diante disso, caminhamos para a noção das situações didáticas
e adidáticas que revolucionaram a forma de pensar o ensino da matemática, na
França, mas que se expandiu para o mundo.
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Modelação de situações didáticas
A situação ou conjunto de situações, é vista no construtivismo didático
como a primeira noção para sua compreensão. E é nesse ponto que esse campo
se aproxima do construtivismo piagetiano, retomando o esquema de
desestabilização e reconstrução (ALMOULOUD, 2007). Entretanto, segundo
esse autor, são as interações sociais entre os estudantes que devem provocar
tais desestabilizações necessárias a aquisição de novos conhecimentos. Como
vemos parece contraditório um campo de estudo se utilizar de duas visões
diferentes de aprendizagem, uma pela adaptação, de dentro para fora, outra por
meios das interações entre indivíduos, de fora para dentro. Mas o que soa
contraditório é na verdade, mais uma especificidade desse campo de estudo. De
acordo com Almouloud (2007), o construtivismo didático enfatiza a dimensão
social na aquisição dos conhecimentos, mas também, em escala menor, a
dimensão histórica. Nesse sentido as interações sociais entre os sujeitos,
especialmente os estudantes, terão papel de destaque, na aquisição do
conhecimento dos indivíduos, por um processo de adaptação provocada
(planejada) pelo professor, para que estas ocorram.
Brousseau (2011), propõe a noção de situação fundamental, que nos
auxilia na compreensão do que propomos para o ensino das operações das
frações. Esse tipo de situação não despreza nenhum tipo de aprendizagem, ao
contrário admite todas e ainda possibilita combiná-las, complementa as
aprendizagens parciais úteis e talvez necessárias dando sentido a essas.
Na perspectiva da situação fundamental, ao falarmos do uso simbólico
dos números, por exemplo para designar um canal de televisão ou placa de um
automóvel, parece não haver problemas, provavelmente porque a dificuldade
não está na aprendizagem de procedimentos autômatos, mas no conhecimento
das propriedades do conjunto desse tipo de número. Para dominar usos mais
complexos desses números o aluno precisa conhecê-las (BROUSSEAU, 2011).
Esse autor referia-se nessa discussão a sucessão de números naturais. O que
pensar

sobre

o

processo

de

aprendizagem

dos números

racionais,

especialmente na forma fracionária?
O ensino de frações por muitos anos, principalmente no Ensino
Fundamental I, seguiu uma tendência da educação mundial, e em especial o
ensino de matemática, influenciada pelos resultados das pesquisas de Piaget. A
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partir da afirmação de que conhecer é agir sobre os objetos, as aulas de
matemática foram invadidas por uma profusão de materiais concretos
(didáticos), sendo alguns de eficiência duvidosa (NOGUEIRA, 2011). Uma
preocupação nossa é que ainda hoje tenhamos práticas classificadas como
construtivistas, mas que não sejam frutos de reflexões acerca das adaptações
necessárias pelas quais devem passar o estudante em busca da aquisição de
conhecimentos, mas que simplesmente utiliza-se materiais manipuláveis, sem
que haja um fim didático determinado.
Para Brousseau (2011):
A aprendizagem por adaptação implica que as variáveis sejam
escolhidas de modo que o conhecimento que queremos “que seja
descoberto” seja significativamente mais vantajoso que qualquer
outro... Embora seja possível que os alunos “descubram” uma nova
estratégia, há mais motivação para que isso aconteça quando as
condições da situação correspondem a uma vantagem maior do novo
método com relação ao anterior, e este último, portanto, mostra-se
imediatamente ineficaz. (pp. 46,47).

Outro ponto discutido por Brousseau, que corrobora com a discussão aqui
proposta, é a noção de concepção. Assim, compreendemos uma concepção
como cada maneira organizada, e particular, de considerar uma noção
matemática (BROUSSEAU, 2011). Esse é outro ponto que devemos levar em
consideração, quando pensamos em propor uma situação. Além disso, tal
elaboração evoca também, um cuidado com o método que pretendemos utilizar
e as variáveis didáticas, e nesse sentido o autor adverte que a passagem de um
conhecimento a outro não é difícil, dentro de uma mesma concepção, entretanto
para mudar de concepção é mais complexo, pois isso corresponde a uma
mudança de repertório, dentro do que Piaget propôs, corresponde a
acomodação dos conhecimentos (BROUSSEAU, 2011).
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PRÁTICA

ELABORAÇÃO,
MATEMÁTICOS

MODIFICAÇÃO

E

ANÁLISE

DE

PROBLEMAS

Vamos primeiro analisar a seguinte tarefa:

1) Paulo faz entrega com seu carro. Por dia ele gasta ¼ do tanque de
combustível. Se Paulo gastasse ½ do tanque de combustível por dia, em dois
dias de trabalho o consumo seria maior ou menor que três dias consumindo ¼
do tanque?

I. Sem ensinar a adição de frações aos estudantes, eles teriam condições de
solucionar essa situação?
II. Podemos dizer que essa tarefa é uma situação? Se for qual o meio utilizado?
III. Como o estudante se adaptaria ao meio disponível para adquirir
conhecimento sobre a adição de frações? O que poderia ser incluído nessa
tarefa?
IV. Você disponibilizaria algum material concreto para que o aluno tivesse um
custo cognitivo menor na resolução da tarefa?
Aspectos do meio didático
Figura 1 – Esquema de equilibração
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Fonte: (FERREIRA, 2003, p. 13)

Figura 2 – Processo (em espiral) Assimilação -acomodação - equilibração

Fonte: Ferreira (2003, p. 14)

Como consequências da teoria da equilibração para a educação, podemos
destacar algumas mais fortemente presentes no construtivismo didático:
l. a aprendizagem processa-se a partir da ação; II. a aprendizagem só é possível
mediante a significação e a descoberta; III. a aprendizagem resulta de uma
noção de desequilíbrio gerado pelo professor no aluno (desafios propostos pelo
professor por meio das situações); IV. a aprendizagem resulta melhor pela
interação social.
Conceito para milieu (meio):

213

O meio constitui-se como um conjunto de condições externas (resistentes) nas
quais o indivíduo vive e se desenvolve, desempenhando um importante papel na
determinação dos conhecimentos que o sujeito, seu antagonista, deve
desenvolver para controlar uma situação de ação (BROUSSEAU, 1988).
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SESSÕES DE ESTUDOS SOBRE CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO DE
PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA O ENSINO DE ADIÇÃO DE FRAÇÕES

PRÁTICA
Apresente estratégias diversificadas para resolver a situação abaixo:
Tarefa 1 - A figura seguinte representa ¾ de uma tira de papel.
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Represente 2 , 3 , 3 e 2 dessa mesma tira.

Realizando modificações nos valores das variáveis didáticas, elabore outra
tarefa que mobilize a noção de adição de número fracionário.
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