
1 

 

 
 

Universidade Federal de Goiás 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. 

 

 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

 

A Expressão da Compreensão de Alunos com Dificuldades 

de Aprendizagem em Matemática ao Trabalhar com o Material 

Cuisenaire   

 

 

 

 

 

Lusitonia da Silva Leite 

 

 
 
 

Goiânia-Go 
2009 



2 

 

Universidade Federal de Goiás 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. 

 

Dissertação de Mestrado 

 

 

 

A Expressão da Compreensão de Alunos com Dificuldades 

de Aprendizagem em Matemática ao Trabalhar com o Material 

Cuisenaire   

 

 

 

 

Lusitonia da Silva Leite 

Orientadora: Profª Dra Maria de Fátima Teixeira Barreto 

 

 

 
 
Trabalho elaborado junto ao Programa de 
Mestrado em Educação em Ciências e 
Matemática da Universidade Federal de Goiás 
- Área de Concentração Qualificação de 
Professores de Ciências e Matemática, para 
obtenção do título de Mestre em Educação em 
Ciências e Matemática. 

 

 

Goiânia-Go 
2009 



3 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



4 

 

 



5 

 

 



6 

 

 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E se o ser, no seu estar-a-ser, faz uso do estar a ser do homem? 
E se o estar-a-ser do homem assenta no pensar da verdade do ser? 

Então, o pensar tem de poetar no enigma do ser.  
Traz a madrugada do pensado à proximidade do que há que pensar. 

                                                                                                         
Heidegger  
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espaço geográfico chamado Nordeste. Ainda criança, 
por razões alheias à minha vontade, fui afastada da 
escola. Sonhava em retornar, na esperança de ficar 
sabida. No retorno, não conseguia entender a dicotomia 
entre as falas dirigidas aos alunos e o que deles era 
exigido. Ainda assim, prossegui sem nunca me deixar 
ser excluída, escolhendo até então, por não me afastar 
desse universo contraditório, inspirador de tantos 
sonhos e desilusões. Atualmente, ainda esperançosa, 
me pergunto: será que um dia teremos crianças que 
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escola, e um ensino voltado para a compreensão de 
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RESUMO 

 
Os materiais concretos fazem parte da busca de métodos de ensino que possibilitem 

um melhor entendimento no aprendizado da Matemática. Com esta pesquisa, investigo 
como alunos com dificuldades de aprendizagem expressam compreensões matemáticas ao 
lidarem com o Material Cuisenaire em situação de ensino, e o que compreendem nessa 
lida? O solo de investigação foi o projeto Vivenciando a Matemática no Ensino 
Fundamental, desenvolvido no CEPAE (Centro de Ensino e Pesquisa Aplicado à Educação 
da UFG). A coleta de dados se deu em cinco encontros/aula, realizando atividades sobre as 
operações fundamentais. Os sujeitos são doze alunos do 5º e 6º anos que apresentavam 
baixo rendimento escolar segundo seus professores de Matemática. Em termos de 
procedimentos, inserimo-nos na pesquisa qualitativa sob a perspectiva da abordagem 
fenomenológica. Com as interlocuções estabelecidas entre as falas dos alunos, minhas 
interpretações dessas falas e as teorias que dialogam com as interpretações que fiz, posso 
dizer que o referido material se mostrou significativo para que os alunos expressassem 
compreensões acerca das operações fundamentais. Vendo, pensando, relacionando as peças 
aos números, comparando-as, colocando-as em ordem, compondo, decompondo, trocando 
valores, agindo sobre seus próprios atos e pensamentos, compartilhando idéias com os 
colegas, pondo-se em atentividade ao que faziam, os alunos experienciaram a arte de 
descobrir. Diante do experienciado na trajetória da pesquisa, apresento algumas 
contribuições ao professor que se propuser utilizar o Material Cuisenaire para ensinar 
Matemática.  

Palavras-chave – Compreensões Expressas. Dificuldades de Aprendizagem. 
Ensino de Matemática. Material Cuisenaire. 

 

ABSTRACT 

Concrete materials are part in the searching of learning methods that allow a better 
understanding in the learning of mathematics. In this work, I research how do students with 
difficulties in learning express Mathematics comprehension when they deal with the 
Cuisenaire Material in a learning situation, and what do they understand from it? The 
investigation basis was the Experiencing Mathematics in Elementary School project 
developed in CEPAE (Center of Teaching and Research Applied in the Education of 
UFG). The data collection happened in five meetings/classes performing activities on the 
basic arithmetic operations. The participants are twelve students from 5º e 6º grades who 
have a low learning performance, according to their mathematics teachers. In terms of 
procedure, we used the qualitative research on the perspective of the phenomenological 
approach. Once a contact was established among the students speech, my interpretations on 
their speeches and the theories used to support my interpretations, I think this material 
revealed itself significant and the students demonstrated comprehension on the basic 
arithmetic operations. Seeing, thinking, combining parts to the numbers, comparing them, 
putting them in order, compounding and decompounding them, replacing values, working 
over their own acts and thoughts, sharing ideas with classmates, and being attentive lead 
students to experience discoveries. Based in what was experienced in this research, I 
present some contributions to teachers who intend to use the Cuisenaire material to teach 
their students.  

 
Keywords – Expressive Comprehensions. Learning Dificulties. Mathematics 

Teaching. Cuisinaire Material 
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INTRODUÇÃO  

Não se preocupe em entender. 
Viver ultrapassa todo entendimento. 

Clarice Lispector 

A investigação que me proponho realizar tem sua origem em inquietações do início 

de minha carreira no magistério. Como professora no ensino fundamental, 1ª a 4ª série, 

sempre indagava o porquê de algumas crianças apresentarem dificuldades em reconhecer e 

aprender o nome das letras, juntarem as sílabas, ler e escrever nomes, construir frases e 

aprender as operações fundamentais.   

Passado algum tempo, já concluído o magistério e o 4º ano adicional, passei a 

trabalhar de 5ª a 8ª série e vi que a resistência à Matemática era ainda maior. E, nas 

avaliações, as notas nesta disciplina eram sempre as piores.  

Nas reuniões pedagógicas, fui sempre orientada a não amolecer, não permitir 

brincadeiras: devia ser forte para não comprometer o propósito  da escola.  Em conversa 

com outros professores, colegas da escola onde eu trabalhava (trabalho) e também de 

outras instituições, a situação não era diferente.  

O tempo foi passando e as discussões sobre a pouca aprendizagem em Matemática, 

reprovação e evasão escolar tornaram-se cada vez mais presentes.  

Em 1995, retornei aos estudos e, dessa vez, para me licenciar em Matemática. Na 

universidade, as aulas de Matemática eram as mais respeitadas e o professor, o mais 

indesejado. Em si, as aulas mantinham-se nos níveis didáticos já conhecidos anteriormente 

(primário, ginásio, 2º grau em Contabilidade, Magistério e 4º ano adicional): 

exemplificação no quadro de giz, resolução de exercícios e memorização de fórmulas, 

configuravam-se um trunfo para o êxito.  

Nas outras aulas, a discussão não era outra senão as dificuldades de aprendizagem 

em Matemática, a falta de base dos alunos, a reprovação e a desistência escolar. Nessas 

discussões, nos enquadrávamos tanto como alunas quanto como professoras.  

No quarto ano da graduação (1998), tive de escrever um trabalho de conclusão de 

curso cujas disciplinas preparatórias eram Metodologia do Ensino de Matemática e 

Metodologia Científica. Estas, dentre outras atribuições, deveriam preparar-nos para a 

elaboração do trabalho final de conclusão de curso e estágio pedagógico em sala de aula. A 

partir destas duas disciplinas, especialmente Metodologia do Ensino de Matemática, o que 
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até então eram apenas lamúrias de professoras passou a configurar-se com outros 

contornos.  

Tive acesso, nesse período (1997-1999), para escrever esse trabalho de conclusão 

de graduação, a literaturas diversas: Carraher (1988, 1999), Libâneo (1994), Rosa Neto 

(1987), Nérici (1988), Carvalho (1994), Guelli (1998), Lungarzo (1993), Nildelcoff (1979), 

Hoffmann (1998), entre outras, que tratavam (tratam) da história da Matemática, dos 

métodos e técnicas de ensino, da problemática da aprendizagem da Matemática como 

disciplina estranha e longe da realidade dos alunos e da rigidez e falta de finalidade da 

avaliação. E ainda, de algum modo, (de)anunciavam os professores como desconhecedores 

da história da disciplina, dos métodos e técnicas de ensino, do distanciamento do ensino do 

que faz sentido para os alunos, da avaliação como meio de classificar e determinar a 

divisória entre os “supostos” capazes e os que são fadados a não aprender. Em 

conseqüência, continuavam avolumando-se as dificuldades de aprendizagem em 

Matemática e tornavam-se fatos a evasão e a reprovação escolar, dando forma e concretude 

às mazelas nas quais a escola se via e se vê imersa.  

Em termos de estatística, de acordo com Libâneo, no período de “1977 a 1984, 

conforme dados do Ministério da Educação, de cada 100 alunos matriculados na 1ª série 

apenas 17 chegavam à 8ª série” (LIBÂNEO, 1994, p. 40), e desses, alguns não conseguiam 

concluir o Ensino Fundamental.  

Essas referências bibliográficas balizaram, então, o tema de meu trabalho de 

conclusão da graduação: Dificuldade de Aprendizagem em Matemática nas Séries Iniciais 

do Ensino Fundamental. Nele, entre outras coisas, concluí que, além das dificuldades de 

ensinar e aprender Matemática, professores e alunos não se entendiam. Os professores 

colocavam os alunos como desinteressados e sem base e os alunos afirmavam não entender 

as aulas e por isso não conseguiam aprender a Matemática que lhes era ensinada (LEITE, 

1999). 

Ao concluir a graduação, vi que minhas inquietações tinham aumentado. No 

entanto, as teorias a que tive acesso nesse período (1997-1999) apontaram-me que o ato de 

ensinar deveria pôr o aluno em evidência: seu cotidiano, suas experiências de vida, 

conhecimentos que traziam de casa, da rua, (CARREHER, 1988). E, ainda, que a 

utilização de materiais concretos poderia contribuir para proporcionar a aprendizagem  sob 

a proposição de que, o material didático “[...] deve ser uma técnica de motivação de todas 



15 

 

as aulas e que ao professor cabe procurar ilustrar e concretizar os assuntos através de algo 

mais que palavras” (NÉRICI, 1988, p. 84).  

De forma não menos enfática, destacavam também as habilidades como algo nato 

ao aluno, mas que viriam à tona por etapas, se para isso fossem utilizados materiais 

concretos apropriados.  

As habilidades que um indivíduo possui não aparecem de repente. Elas também 
resultam de um processo que ocorre por etapas. É uma evolução que se dá do 
concreto para o abstrato. Muitas vezes, a experiência concreta se realiza na 
escola, com materiais apropriados. Outras vezes, é a própria vivência que o aluno 
traz, aprendida no dia-a-dia. A experiência concreta se inicia com a manipulação 
curiosa, com o contato físico, com os sentidos (ROSA NETO, 1987, p. 35).  

Rosa Neto dedica um capítulo inteiro de seu livro, Didática da Matemática (1987), 

aos materiais concretos utilizados para ensinar Matemática. Entre tais materiais estão: 

cartaz-valor de lugar, flanelógrafo, quadro de pinos, cartazes, álbum seriado, ábaco, quadro 

de varetas, quadro parede, quebra-cabeça aritmético, Material Cuisenaire, material 

dourado, blocos lógicos, material para cálculo de volume, balança. Segundo ele, a escola 

deve ter um “[...] cantinho da matemática com diversos materiais com os quais o professor 

deve fazer experiências, desenvolver novas técnicas e acumular resultados” (ROSA NETO, 

1987, p. 45).  

No decorrer do estágio, ainda na graduação, em 1998, trabalhando com alunos de 5ª 

a 8ª série, pude perceber a dicotomia existente entre o ato de ensinar e a possibilidade de 

que esse ensino se torne compreendido pelo aluno.  No entanto, tornava-se claro para mim 

não haver aprendido a fazer diferente do que fazia antes, apesar das indicações e esforços 

para entender o que prenunciavam as teorias. Acresciam-se a isso as  inquietações advindas 

dos novos conhecimentos e, com eles, a busca por métodos de ensino que me pudessem 

tornar os conteúdos matemáticos acessíveis ao entendimento dos alunos. 

As tentativas, a partir de então, sempre apresentavam resultados rasteiros, críticas 

ressoavam de todos os lados, inclusive da direção da escola e dos pais. Os alunos não 

opinavam muito e a maioria até gostava. No entanto, a aprendizagem deles não respondia a 

contento. Constatava, a cada ano, que a Matemática não lhes era algo compreensível. A 

inquietação continuava, pois não conseguia entender por que a maioria dos alunos não 

conseguia compreender o que lhes ensinavam os professores.  

 Não me acomodando a essa situação, busquei na Universidade Federal de Lavras, 

UFLA-MG, duas especializações: uma em Matemática e Estatística (2000), minha área de 

trabalho, e outra em Informática Educacional (2001), prevista na Lei de Diretrizes e Bases 

9394/96 como  formação necessária ao professor. Os conhecimentos elaborados por meio 
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dessas experiências me proporcionaram ampliar horizontes importantes em minha vida 

pessoal e profissional.  No entanto, as inquietações em relação à utilização de materiais 

concretos para ensinar Matemática permaneciam e, com isso, o entendimento de que a 

busca deveria continuar.   

De 2000 a 2006, entre diversos afazeres docentes, constatei que, para a maioria dos 

professores dos anos iniciais, a Matemática configurava-se um obstáculo, a informática 

educacional, um delírio, “coisa para gente com muito tempo”. Os materiais concretos 

ganhavam seu lugar mais nos ideários do que na prática, e os resultados da aprendizagem 

mostravam-se cada vez mais precários.  

  Paralelo a esse movimento de querer compreender sem saber como fazer, 

despontavam as diretrizes curriculares oficiais para o ensino público: a LDB - Lei de 

Diretrizes e Bases Nacionais, 1996; os PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997; e o 

Pro-INFO - Programa Nacional de Informática Educacional1. Este enfatizava (enfatiza) as 

tecnologias digitais a serem utilizadas como recurso didático e aqueles, entre outras 

orientações, fortes campanhas em prol de um ensino pelo concreto2, valorização da cultura 

local, do cotidiano do aluno e das tecnologias da informação como porta de entrada no 

mercado de trabalho. Mas quem sabia fazer isso?  

Ao buscar mais leituras, percebi que a realidade que eu vivia (vivo) não era uma 

experiência isolada e que a busca por metodologias de ensino conduzia (conduz) muitos 

professores à procura de novos horizontes. Evidencia isso a “[...] participação cada vez 

mais crescente de professores nos encontros, conferências ou cursos. [...] é nestes eventos 

que se percebe o grande interesse dos professores pelos materiais didáticos utilizados para 

ensinar matemática” (FIORENTINI, 1990, p. 5).  

Em 2006, o MEC - Ministério de Educação e Cultura - lança, entre seus programas 

de formação continuada, o PRÓ-Letramento3, programa direcionado à formação 

continuada de professores da Educação Básica em exercício. Este programa propunha 

(propõe) como metodologia de formação continuada recursos didáticos concretos como: 

brinquedos, sucatas e kits de materiais concretos estruturados - Blocos Lógicos, Material 

Dourado, Barras Cuisenaire, Multibase, Sólidos Geométricos. Junto a estes, eram (são) 

                                                
1Informações em:  http://portal.mec.gov.br/seed/index.php?option=content&task=view&id=136&Itemid=273. Acesso 
em: 23 de out. de 2007. 
2Concreto entendido como manipulável, que é real, existente, passível de ser perceptível pelos sentidos. 
3Outras informações, disponível em: www.mec.gov.br/seb/proletramento. Acesso em: 23 de out. de 2007. 
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distribuídos módulos escritos com indicação de sua utilização, confirmando que ainda há 

investimentos nesse sentido.  

Procurando compreender essas questões, busquei cursar o Mestrado em Educação 

em Ciências e Matemática, onde encontrei um campo fértil de conhecimentos e uma 

preocupação incessante dos professores com o ensino e a aprendizagem de modo geral. As 

leituras a que então tive acesso, conduziram o meu pensar para muitas direções. Contudo, 

questionei-me: como articular esses conhecimentos, tão vastos e importantes, relacioná-los 

à Matemática e fazê-los chegar ao aluno?   

Diante dos questionamentos a que fazia a mim e a outros e a partir de leituras 

diversas, tanto no Mestrado quanto no grupo de estudos em Fenomenologia de que 

participo, fui orientada a procurar saber o que significa questionar. No decorrer dessa 

busca, compreendi que “[...] todo questionamento é uma procura. Toda procura retira do 

procurado sua direção prévia” (HEIDEGGER, 2005, p. 30) e que, se a “[...] descoberta de 

que os passos seguidos até então não satisfazem as expectativas, juntamente com a decisão 

de seguir outra trajetória, devem [os passos] esclarecer uma ambigüidade” (MARTINS, 

1992, p. 82).  O que é isso, ambigüidade? 

Etimologicamente, a palavra ambigüidade se origina do latim ambigu/tas, 

ambigu/tis, quer dizer,  

[...] incerteza, obscuridade, dificuldade de significado, falta de clareza, indecisão, 
obscuridade, situação básica à qual está submetido todo ser humano, que consiste 
em se defrontar com a ausência de um sentido preestabelecido ou prefixado para 
a vida, devendo, portanto, lutar incessantemente para inventá-lo e estabelecê-lo 
no mundo real (HOUAISS, 2001, p. 93).   

Certa de que os passos seguidos já não me satisfaziam mais e que a decisão rumo a 

outra trajetória estava lançada, apoiei-me na conceituação da palavra ambigüidade para 

compreender a necessidade de me afastar do pré-estabelecimento do sentido das coisas e 

buscar o significado do que me inquieta no mundo real, mundo-vida4 onde habito 

(habitamos), minhas experiências. Juntamente com essa compreensão, entendi a 

ambigüidade como sendo uma situação paradoxal do homem autêntico que, 

simultaneamente, se afasta do mundo para refletir sobre a totalidade percebida e nele se 

põe a agir (MERLEAU-PONTY, 2006). Desse modo, compreendi que, os questionamentos 

e inquietações nos conduzirão a compreender que, se buscarmos o esclarecimento e 

                                                
4Ao nos referirmos às expressões “mundo-vida” (Lebnswet) “mundo da experiência”, “mundo onde vivemos”, estar no 
mundo, sendo no mundo,  estamos nos reportando ao sentido desse termo como pensado em fenomenologia husserliano, 
para quem, o mundo em que vivemos no cotidiano, a cotidianidade, “cotidianidade da vida” (Lebensalltäglichkeit), 
constitui o solo de toda atividade cognoscitiva, mundo onde construímos conhecimento, o que gera um tipo de 
conhecimento buscado na intencionalidade de cada um (pessoas) nas suas vivências. (BELLO, 1998, p. 48-50) 
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iluminação dos aspectos ambíguos, nos asseguramos de que os procedimentos seguidos 

nos levam a um ganho no conhecimento  dos aspectos obscuros, com isso, nos pré-

dispomos a reinventá-los e prossegui a caminhada percebendo a realidade como 

movimento construído nas situações vivenciadas, em vivencias, nas quais estamos sempre 

imersos.   

Nas experiências vivenciadas, em vivências, se dá a construção das idealidades e 

nos pomos a interrogar sobre o significado das coisas. Nesse devagar busca-se 

compreender o significado do que nos indagamos, nos inquieta, de modo que, a busca é 

uma característica do ser diante do que a si não parece claro (BELLO, 1998). Buscando 

iluminação para esclarecer os questionamentos em relação ao que a mim não parece claro, 

outras inquietações se puseram: qual seria meu questionamento? Como iria me direcionar a 

ele de forma não ambígua?  

Diante das leituras  que continuava fazendo, das incertezas cada vez mais presentes 

e da decisão de não encontrar respostas pré-estabelecidas, retomei o ponto inicial e percebi 

que, no decorrer das minhas experiências (desde 1981), sob diferentes olhares, sempre 

busquei compreender o porquê de as crianças sentirem dificuldade de aprender 

Matemática. Vi também que, nas tentativas feitas para tornar a Matemática um saber 

acessível aos alunos, os materiais concretos utilizados para ensinar apresentavam-se como 

possibilidades e, a um só tempo, também como obstáculo. A falta de base dos alunos e, 

especialmente a falta de domínio das operações fundamentais sempre se apresentavam 

como impedimento permanente à aprendizagem em Matemática. 

Resolvi, então, responder as questões anteriores,  lançando-me no desafio de saber 

como se dá a aprendizagem das crianças em Matemática ao utilizarem materiais concretos. 

E, outros questionamentos se puseram: como fazer isso? Onde fazer? Seria possível? Com 

quem? 

Retomei as leituras e encontrei direção na definição de Heidegger; para quem 

questionar é “[...] procurar cientemente o ente naquilo que ele é e como ele é. A procura 

ciente pode transformar-se em investigação se o que se questiona for determinado de 

maneira libertadora” (HEIDEGERR, 2005. p. 30). Se questionar é procurar e a procura 

deve ir ao ente como ele é, torna-se necessário entender qual Matemática se mostra às 

crianças, e perguntar-lhes como compreendem Matemática ao lidarem com materiais 

concretos.  
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Diante destas indicações, aproximei-me então, de leituras que abordam aspectos 

significativos sobre compreensão, como sendo um ato mental por meio do qual o 

significado das coisas é apreendido. E que, estes significados tornam-se mais significativos 

quando há uma conexão do que é percebido com o mundo da experiência, o mundo-vida, a 

vivência a que vamos nos embrenhando e buscando compreendê-la (Bicudo, 1999). Em 

suas palavras: 

[...] a compreensão se apropria daquilo que compreende. Ela não é um ato 
efetuado de modo desconectado da experiência vivida pela pré-sença no mundo, 
não podendo, portanto, se dar de maneira abstrata e puramente intelectiva. A 
interpretação efetua-se na própria compreensão do que está presente à mão e na 
circunspecção do olhar ao compreender o seu para quê. (BICUDO, 1999, p. 11)  

Corroborando com os dizeres de Bicudo, me direcionei a buscar entender como os 

alunos expressam compreensões matemáticas ao trabalharem com material concreto em 

situação de ensino. Parti, então, da compreensão de que, as crianças trazem consigo 

conhecimentos matemáticos de suas vivências e do espaço escolarizado que lhes 

proporcionam saberes diversos sobre as operações matemáticas. E de que, esses  saberes, 

de algum modo, se evidenciam ao lidarem com o material concreto em situação de 

explicitação de seus conhecimentos, tanto para si quanto para o outro. Com esse 

pensamento, busquei o entendimento de que,  

[...] é preciso compreender os processos de ensino e de aprendizagem da 
matemática como uma possibilidade humana, entendendo o homem como aquele 
que traz consigo a possibilidade de ver e compreender o mundo onde vive, 
descobrindo, analisando, pensando e refletindo sobre ele. (FREIRE, 2001, p. 6. 
grifo do autor.)  

Acreditando nessa perspectiva de ensino e nas possibilidades humanas de 

aprendizagem, por-me-ei a “apresentar... tornar presente...trazer à luz [...] (BICUDO, 1992, 

p.13) do meu olhar, o que a mim se fizer compreender. Colocar-me-ei, então, atentamente, 

em sala de aula, junto com alunos, sendo com eles pré-sença, pois, a  pré-sença é   

[...] pro-jeto, é abertura, é possibilidade de se tornar sendo no mundo com os 
outros. Assim, ela é possibilidade que se realiza conforme a trajetória mundana 
que percorre. Trajetória essa feita de decisões e de escolhas que, ao serem 
tomadas e seguidas, cessam possibilidades e abrem outras. Portanto, é no sendo 
que sua história se faz, atualizando sua realidade, ou seja, aquilo que é. Esse é, é 
o ser de possibilidades que traz consigo o poder-ser e o ter-sido, o que significa 
não ser fixo e completo, mas tempo e movimento. Conhecimento da realidade 
que estão sempre se fazendo. (BICUDO, 1996, p. 9. Grifo da autora).  

 Desse modo, no decorrer das atividades, procurarei olhar a realidade se fazendo na 

trajetória da pesquisa, dando aos alunos vozes e oportunidade de expressão de  sua 

compreensão, para apontar as possibilidades de fazer Matemáticas pelas relações de 

liberdade que impõe tomada de atitude diante do pensado.   
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Acreditando ser esse um caminho a “[...] favorecer a apropriação do significado dos 

entes matemáticos pela pré-sença [...]” (BARRETO, 2005, p. 11), propus, então, 

questionar-me: Que compreensões os alunos expressam ao realizarem operações 

fundamentais com materiais concretos? Ou, ainda: como expressam compreensões ao 

efetuarem cálculo, expressando-as pela fala e escrita, utilizando estes recursos didáticos? 

Diante destes, outros questionamentos se puseram: De que Matemática se fala? Álgebra? 

Aritmética? O que seria possível buscar com essas proposições?  

Na impossibilidade de pesquisar todos os materiais concretos para o ensino da 

Matemática, optei, então, por fazer esta pesquisa utilizando o Material Cuisenaire, sobre o 

qual falarei posteriormente.  

Decididos o material (Material Cuisenaire), os sujeitos (alunos com dificuldades de 

aprendizagem em Matemática) e o que me proponho  compreender (como esses alunos 

expressam compreensões matemáticas ao utilizarem esse material para aprender 

Matemática), percebi, então, a interrogação sendo explicitada: como alunos com 

dificuldades de aprendizagem expressam compreensões matemáticas ao lidarem com o 

Material Cuisenaire em situação de ensino, e o que compreendem nessa lida?  

Em busca de responder esta pergunta organizamos, textualmente, este trabalho do 

modo como segue: O primeiro capítulo explicita os termos compreensão, dificuldades de 

aprendizagem, origem e características estruturantes, que julgamos necessários abordar, 

sobre o material concreto que utilizaremos para realizar a pesquisa. O  capítulo II aborda 

aspectos da pesquisa qualitativa fenomenológica, os procedimentos, o solo de investigação, 

os sujeitos e a proposta de trabalho. O capítulo III expõe o modo como se deram os 

encontros/aula, as transcrições das falas dos sujeitos e o tratamento dos dados em que, pela 

interpretação e redução num movimento de convergência, buscamos compreender o 

fenômeno no que ele vai se mostrando na trajetória da pesquisa. No capítulo IV, 

procuramos estabelecer o diálogo entre as teorias e os dados, para que a interlocução 

estabelecida possibilite perceber aspectos significativos acerca das compreensões 

elaboradas e expressadas pelos alunos.  

Nesse devagar, sem pressa, sem brusquidão e de forma progressiva, ao final da 

trajetória da pesquisa, pela reflexão, no capítulo V, abrem-se possibilidades ao exercício da 

metacompreensão, entendendo-a  como a atitude de refletir sobre o já refletido, buscando 

no pensar imaginativo, reflexivo, (re)compreender o já compreendido sobre o fenômeno 

que investigamos. Com esse exercício, buscamos responder a questão inquirida e apontar 
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contribuições à prática pedagógica de professores que se propuserem utilizar o Material 

Cuisenaire como recurso didático para ensinar Matemática. 

Durante a escrita do trabalho, como até então, o verbo na primeira pessoa do 

singular refere-se a um ato pessoal da professora-pesquisadora. A primeira pessoa do 

plural refere-se a uma fala articulada entre colegas de grupos de estudo, sujeitos, 

colaboradores da pesquisa,  orientadora,  pesquisadora e colegas de Mestrado. Enfim, a 

todos aqueles que direta ou indiretamente, colaboraram com a elaboração deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

CAPÍTULO I 

1.  EXPLICITANDO A PERGUNTA 

1.1 Compreensões 

O questionamento que norteia o  processo investigativo solicita uma explicitação: o 

que a pergunta pergunta? Ela pergunta: como alunos com dificuldades de aprendizagem 

expressam compreensões matemáticas ao lidarem com o Material Cuisenaire em situação 

de ensino, e o que compreendem nessa lida?  

Em busca de respostas, ponho-nos a pensá-la, entendendo que será pelo ato de 

pensar que nos daremos conta do quê e de como fazer para chegar a uma compreensão, 

ainda que ela continue provisória.   

Com essa perspectiva, iniciamos a explicitação da pergunta, buscando os 

significados dos vocábulos referentes à questão norteadora. Tal explicitação se dará como 

modo de apresentar a condução desta investigação, iniciando-a pelo termo compreensão. 

Falamos, então, de compreensão a ser articulada no diálogo para o encontro dos alunos uns 

com os outros, com a pesquisadora, com a orientadora, com as auxiliares de pesquisa e 

com o material concreto que se põe como meio de fazer Matemática, de modo que esta não 

se apresente aos sujeitos como algo inquestionável, pronto e acabado, desprovido de 

sentido, significado.  

Diante desse pensar, entendemos a compreensão como um ato dinâmico que não 

pode ser elaborado pontualmente com passos seqüenciais, mas como processo que se dá 

pelas conexões entre os conhecimentos prévios e os novos. É com essa concepção que o 

questionamento é colocado, pois não acreditamos que haja, na individualidade de cada 

número, um sentido em si mesmo. O sentido do número se revela na articulação dos 

número entre si para resolver um questionamento de interesse do ser que questiona. Dessa 

maneira, entendemos que a resposta matemática a qualquer questionamento se dá pela 

sistematização dos significados que ocorrem pela compreensão do percebido.   

O percebido doa-se à compreensão e, ao fazê-lo, surge sempre em conjunto com a 

interpretação orientada pelos atos da consciência. A consciência é entendida aqui, como  

movimento mediante o qual há a conexão entre o indivíduo, os outros e seu mundo-vida, se 

inter-relacionando formando um todo, de modo que, parte e todo formam um construto só 

focalizado pela consciência fundante das conexões que são articuladas entre a percepção e 
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o percebido. Essa conexão brota da intencionalidade de cada ser que trabalha com o 

percebido na percepção e se lança como ser de possibilidades, a projetar-se sendo no 

mundo, experienciando o que lhe é apresentado (MARTINS, 1992). 

 Este projetar-se para..., encontra sentido nos significados das coisas que podem 

aproximar ou afastar o interesse do ser ao projetar-se, disponibilizando-se ou não, a 

compreender o que faz na cotidianidade do mundo. No caso desta pesquisa, propõe-se a 

aproximação dos alunos ao saber matemático, enunciando-o como um saber que se 

constitui em movimento. Processo  que vai se dando no fazer atento que se orienta pela 

intencionalidade. Tal proposição encontra solo fértil no ato da compreensão, que encontra 

seu sentido naquilo que se apresenta como algo sendo vivenciado e que se torna 

compreensível para o sujeito que experiencia o mundo e o compreende como “[...] 

estrutura de significados que lhe é própria e que precisa ser focalizada de diferentes formas 

para que não seja radicalmente reduzida, distorcida” (MARTINS, 1992, p. 67). 

A Matemática existe neste mundo de estrutura de significados e tem linguagem 

própria de acordo com a função que desempenha. Isto não significa ser ela uma ciência 

inquestionável, fechada em si e para si. Ao contrário, é uma ciência que precisa estar a 

serviço de quem a utiliza, situando-a em seu contexto sociocultural, sem o qual, se torna 

um saber vazio, desprovido de sentido, significado.  

Desse modo, acreditamos que um ensino que possibilite aprendizagem em 

Matemática deve se afastar da constante de que, ela é uma ciência acessível somente a 

mentes privilegiadas. Colocar-se contrário a esse último entendimento é perceber cada 

aluno como ser capaz de compreender, elaborar e interpretar o que está fazendo, e perceber 

também a Matemática  como ciência que se permite interrogar, interpretar e ser 

compreendida, pois 

[...] na interpretação, a compreensão se torna ela mesma e não outra 
coisa. A interpretação se funda existencialmente na compreensão e não 
vice-versa. Interpretar não é tomar conhecimento de que se compreendeu, 
mas elaborar as possibilidades projetadas na compreensão. 
(HEIDEGGER, 2005, p. 204) 

Assim, pelo diálogo projetado na possibilidade de conhecer pela elaboração de 

compreensão, no comprometimento com uma situação não escolhida pelo ser, mas sendo 

no momento mesmo o que é, abrem-se possibilidades nas experiências que direcionam o 

ser, levando-o a compreender o para quê do seu agir ou pensar. A descoberta do para quê 

das coisas, é a força movedora que impulsiona o ato da busca. O ato da busca, na 

inquietação e na angústia causadas pela impaciência, dúvidas, dá-se nos atos da 
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consciência que processa o percebido na percepção, abarcando o pano de fundo que se 

mostra em harmonia com o intencionado. O pano de fundo é sempre o mundo, mundo-vida 

as vivências particulares de cada um que acontecem em um âmbito de sentido, que implica 

uma estrutura inter-relacional das experiências ou horizonte de percepção das mesmas. O 

intencionado é o que se busca compreender pelo fazer, pensando no que se faz e 

interpretando o feito atentamente, em postura pensante, cuidadosa. A atentividade é o 

cuidado, o envolvimento articulado entre aquele que busca e o buscado, entrelaçando-se 

um no outro e o outro no um. E,  nas manifestações expressas por este movimento  

[...] a compreensão se apropria daquilo que compreende. Ela não é um ato 
efetuado de modo desconectado da experiência vivida pela pré-sença no mundo, 
não podendo, portanto, se dar de maneira abstrata e puramente intelectiva. A 
interpretação efetua-se na própria compreensão do que está presente à mão e na 
circunspecção do olhar ao compreender o seu para quê. (BICUDO, 1996, p. 11) 

O para quê nem sempre é visível aos olhos de quem olha, mas de quem se envolve 

na experiência, pensando, doando-se, sentindo-se parte dele. Assim, o significado do que 

se faz se constitui e se evidencia no sentido dos acontecimentos e, se lança no tempo e nos 

leva a uma compreensão de nós mesmos em conjunto com  o acontecido. Desse modo, 

concebemos a compreensão como um ato intelectivo, constitutivo do saber, que perpassa a  

abstração levantando hipóteses figurativas e, no retorno ao abstrativo se coloca como ato 

dinâmico, em movimento, e, abarcado pela consciência, projeta-se em constante devir. E, 

mesmo admitido provisoriamente, pois incompleto que é o saber abarcado pelo ato 

intelectivo, busca a significação dos para quês  para interpretar o compreendido. Sendo 

subjetivo, intelectivo e incompleto, o saber compreendido não se acomoda. Antes, 

problematiza e sai em busca de sua aplicação e, com isso, de outras compreensões, 

interpretações e problematizações. Nada é desconectado, tudo se imbrica, e, nas 

problematizações, vão  

[...] os educandos desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do 
mundo que lhes aparece, em suas relações com ele, não mais como uma 
realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em processo. 
(FREIRE, 2005, p. 82). 

No entanto, para que a prática problematizadora produza compreensão e 

aprendizado matemático com significado para o aluno, as dificuldades de aprendizagem 

devem ser descaracterizadas pelas possibilidades do sujeito, que se põe a aprender no 

processo de maturação e desenvolvimento intelectual em suas vivências com o mundo, 

onde existe e co-existe, com o outro e com suas próprias expectativas, num movimento de 

lida e abertura ao mundo, ao outro. Esso processo de busca de possibilidades ocorre pelo 

pensar, refletir, construir conceitos a partir do que vê, percebe, sente, interage, relaciona, e 
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se explicita por intermédio da linguagem oral e escrita.  A linguagem pode ser manifestada 

de diferentes modos: falada, gesticulada, expressada pelo olhar, pela postura interessada, 

desinteressada, atenta, desatenta. Esses modos de comunicação devem ser observados e 

analisados com atentividade, pois eles denunciam as expectativas do estudante em relação 

à Matemática que se deseja que ele apreenda.  

Ao conceber a Matemática como um saber possível de ser compreendido, esta não 

pode ser pensada separadamente das relações sujeito-objeto, parte-todo, todo-parte. A 

natureza intrínseca ao conhecimento matemático reivindica o entrelaçamento dessas 

relações, formando um todo como processo possível de significados. No entanto, o 

processo de “[...] significação deve ser visto como um ato individual em que o sujeito deve 

estar atento ao que sua consciência focaliza” (PAULO, 2001, p. 9). O focalizado pela 

consciência, que é movimento de lida com... deve amalgamar-se aos conhecimentos 

existentes, de modo que o pensar estabeleça a comunicação dos significados para que o 

aluno se ponha cada vez mais a pensar. Ao pensar, o aluno pode envolver-se na ação de 

compreender e o compreendido passa a ser interpretado e comunicado de forma autônoma 

e consciente.  

As questões que envolvem o pensar são importantes, pois o compreendido, diante 

do pensado, passa a ter significado, e os significados passam a ser utilizados e 

comunicados nas relações existenciais do ser humano. Estas relações se dão: no âmbito da 

objetividade que, entre outras coisas, pode despertar no aluno o desejo de aprender; da 

subjetividade existente na individualidade de cada um. Esta pode favorecer a tomada de 

decisão diante da objetividade, que desencadeia o interesse de aprender; da 

intersubjetividade, que são as interlocuções estabelecidas para que o conhecimento se 

construa em movimento espiral e com isso, o ser que se pro-jeta, passa a vir a ser, sendo 

ele mesmo com os outros, com e no mundo em que vive experienciando o percebido pela 

percepção.  

As relações objetivas-subjetivas-intersubjetivas ocorrem nos relacionamentos 

sujeito-objeto e os outros. Os outros somos nós, o eu os não/eus, o mundo que se faz 

conhecer nas representações abarcadas pela consciência perceptiva. A “[...] consciência 

perceptiva é complementar à consciência representativa e a percepção é sempre 

consciência perceptiva de alguma coisa e nela não se pode separar o sujeito e o objeto [...]” 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 25). Desse modo, a compreensão se dá quando é 

estabelecido “[...] um pensar que percebe a realidade como processo, que a capta em 
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constante devenir e não como algo estático. Assim, não se dicotomiza a si mesmo na ação. 

Banha-se permanentemente de temporalidade cujos riscos não teme”(FREIRE, 2005, p. 

94). Nesse fazer, a “[...] descoberta de uma trajetória não ambígua, através do 

esclarecimento e iluminação do caminho a seguir, juntamente com uma crença na própria 

capacidade que o sujeito tem para executar a tarefa [...]” (MARTINS, 1992, p.82)  que se 

propõe a fazer, evidenciam-se suas vivências, suas experiências. Ou seja, no caso desta 

pesquisa, os conhecimentos matemáticos que os alunos já possuem, o espaço escolar como 

ambiente de relações, as construções matemáticas como fazer dinâmico e as situações de 

aprendizagem. As situações de aprendizagem, serão proporcionadas no decorrer das 

atividades  a serem realizadas pelos alunos com o Material Cuisenaire.  

 Dessa forma, primar-se-á pela compreensão e pela consciência intencional na 

temporalidade5 de cada ser: ser dos alunos, da pesquisadora, dos colaboradores, seres que 

pensam, elaboram, compreendem, interpretam e se interrogam sobre o que fazem. Assim,  

cremos que o ato de aprender realiza-se ao serem estabelecidas relações entre as realidades 

existentes e a consciência que busca. 

Este transitar entre o já compreendido e a busca,  é muito importante, porque são as 

relações estabelecidas entre aluno-Matemática-material-pesquisadora, os outros e as 

realidades existentes, saberes construídos e a construir que se mostra apercebido, que 

permitirão compreender o ato de aprender como processo de busca, e o aluno como ser em 

constante devir. É importante considerar também que, o percebido pelo ser que percebe, de 

modo algum deve ser desconsiderado, pois o ser que percebe expressa o percebido como 

realidade perceptível ao que para si é inteligível. Ou seja, o que é inteligível em sua 

facticidade, mostra-se  real e “[...] passa a ser compreendido, interpretado e  comunicado. 

Não se poderá falar em uma única realidade, uma vez que esta passa a ser perspectival. É 

múltipla, pois depende de quantas compreensões, interpretações e comunicações existirem 

sobre ela”. (BICUDO, 1992, p. 7). 

Considerando o que se mostrará na percepção das múltiplas realidades existentes, 

co-existentes no contexto das relações factíveis para nós, pesquisadora-orientadora-alunos, 

comunicando-interpretando-compreendendo, coloca-se o desafio que se põe na trajetória 

da investigação. Esta trajetória deve ser fortemente regada pelo diálogo, visto que  é na 

interlocução  que se dá o encontro dos homens para “[...] ser mais, e este não pode fazer-se 

                                                
5Temporalidade é aqui entendida não como tempo cronológico, mas como tempo que se dá na existência do ser no 
mundo. (Bicudo, 2005) 



27 

 

na incompreensão, na desesperança, pois, se no fazer os sujeitos do diálogo nada esperam 

do seu quefazer, não entendendo o para quê, já não pode haver diálogo [...]” (FREIRE, 

1996, p. 54), nem o que ser feito e comunicado.  

Portanto, o caminho é o diálogo com os alunos. Aqui, já se faz uma escolha que nos 

encaminha a pensar sobre os processos a serem desencadeados na proposta de trabalho: 

perguntando e ouvindo as versões faladas em voz alta, deve-se buscar compreender e 

interpretar o pensamento realizado e comunicado. 

Nesta investigação, que é fruto de articulações dos sentidos que foram-estão-vão se 

fazendo para nós, construídos no  diálogo ao estar-com-os-outros sendo, outra decisão deve 

ser tomada: a de buscar na realidade vivida pelos alunos, por mim/nós no percurso da 

pesquisa, a compreensão do que se for  mostrando no processo investigativo. Este processo 

se funda, para nós, na análise colocada na perspectiva do ser - ser do aluno que realiza, 

trabalha; do fenômeno a ser pesquisado - compreensões matemáticas elaboradas e 

expressas pelos alunos ao utilizarem o Material Cuisenaire para resolver as operações 

fundamentais; ser da orientadora - que busca, em seu repertório de experiências, as 

palavras certas para orientar; da pesquisadora – que, angustiada, preocupada, se doa em 

postura pensativa para prosseguir na caminhada.  

A decisão empreendida terá o fim de abarcar o sentido do que for se destacando no 

percurso investigativo, pois acreditarmos que 

[...] na medida em que os [alunos], simultaneamente refletindo sobre si e sobre o 
mundo, vão aumentando o campo de sua percepção, vão também dirigindo sua 
“mirada” a “percebidos” que, até então, ainda que presentes, [...] não se 
destacavam, não estavam postos por si (FREIRE, 2005, p. 82). 

Também entendemos que, a construção dos marcos da compreensão inicia-se na 

percepção do que se mostra ao olhar atento do ser em pensamento. Aquela solicita uma 

reflexão do pensante a pensar sobre o ente percebido, e o sujeito que percebe (re)descobre-

se como experiência,  aproximando-se em movimentos lentos, do que deseja conhecer. 

Desse modo,  
[...] vão se destacando percebidos e voltando sua reflexão sobre eles. O que antes 
já existia como objetividade, mas não era percebido em suas implicações mais 
profundas, às vezes, nem sequer era percebido, se “destaca” e assume o caráter 
de problema, portanto, de desafio (FREIRE, 2005, p. 82). 

Os desafios devem ser conduzidos com atentividade, olhando as incertezas como 

próprias do que nos é lançado como desafio, que não se revela na primeira mirada. No 

entanto, deve-se procurar sempre entender que “[...] é na experiência do mundo que todas 

as nossas operações lógicas de significação devem fundar-se, e o próprio mundo não é, 

portanto, uma certa significação comum a todas as nossa experiências [...]” MERLEAU-
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PONTY, 2006, p. 440). Pelo que diz Merleau-Ponty, o próprio mundo se mostra a cada um 

de modo perspectival, como que se mostrando. Ou seja, o mundo se doa ao olhar de cada 

um na medida das fendas abertas para si.  No mundo, diante do desafio a que nos 

lançamos, a fenda vai se abrindo e apontando horizontes, porque o próprio “[...] mundo é o 

horizonte de todos os horizontes, o estilo de todos os estilos que, para aquém de todas as 

rupturas da [...] vida pessoal histórica, garante às [...] experiências uma unidade dada, 

compreendida [...]” (MERLEAU-PONTY, 2006, 442). 

O que nos é dado e abarcado pela consciência, sentimentos ou conhecimentos 

permite ao ser humano vivenciar, experimentar e ainda compreender aspectos ou a 

totalidade de seu mundo interior (HOUAISS, 2001), apontando para o vir a ser que é 

projetar-se para... 

Diante do que será vivenciado, experienciado e compartilhado nas relações aluno-

aluno, alunos-objetos, alunos-pesquisadora-objetos e os outros, nós, o desafio de 

compreender o que não está dado à percepção está lançado na perspectiva de estarmos e 

sermos com... E, no sendo com..., nossa intencionalidade se dirige a perceber o fenômeno 

sendo como ele é. E sendo ele mesmo, buscamos destacar, interpretar e compreender, 

como alunos com dificuldades de aprendizagem expressam compreensões matemáticas ao 

lidarem com o Material Cuisenaire em situação de ensino, e o que compreendem nessa 

lida?  

1.2 Dificuldades de Aprendizagem 

Este item não busca responder o que é, nem é interesse desta pesquisa aprofundar 

explicações sobre o fenômeno dificuldades de aprendizagem. No entanto, sentimos 

necessidade de explicitar o sentido deste termo. Poderíamos tê-lo colocado como 

discalculia, que consiste na dificuldade de aprendizagem na realização de operações 

matemáticas, afirmada por estudiosos como distúrbio (HOUAISS, 2001) que leva muitos 

alunos  ao fracasso escolar.  

Fracasso escolar é um termo que soa forte, como se não houvesse outra saída a não 

ser a derrota, quando a esperança se esvai, se esgota. É claro, esta seria uma situação 

extrema, porém se este fosse o interesse desta pesquisa, teríamos que aprofundar estudos 

em relação a aspectos históricos, sociais, culturais, orgânicos, patológicos e outros. Em 

nossa compreensão, para explicar em que consistem as dificuldades de aprendizagem 

caracterizadas como distúrbios de origem patológica, seria necessário que a atenção se 
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dirigisse para especificidades que requerem uma formação especializada, que não é a 

nossa. A direção que tomamos é outra. 

Assim, diante dos termos dificuldade e aprendizagem, indagamos sobre o sentido 

destes vocábulos. Pois, sendo o aluno um ser que percebe, compreende e se interroga sobre 

suas incompreensões, há que se ficar atento e buscar formas de intervenção que favoreçam 

os processos de compreensão, visto que, as incompreensões diante de qualquer área de 

conhecimento, no caso a Matemática, podem transformá-la em algo desinteressante, de 

pouca importância para aqueles que não a compreendem. Este é um ponto que entendemos 

ser importante, porque, basicamente, o que não é compreendido pelo aluno é caracterizado 

como dificuldade dele, de aprender. E em geral, não se busca o momento em que ele 

começou a não mais compreender o que lhe é apresentado. 

A falta de questionamento e atitude em relação a este fato, leva a constatar que, na 

trajetória no ambiente escolar, muitos alunos são mantidos em situação diferenciada de 

outros da mesma série. Este fato se dá porque tais alunos não conseguem superar os 

desafios ante a Matemática, mesmo que eles  não sejam considerados alunos com anomalia 

patológica. Isto incomoda, e assim, é preferível nos afastarmos do termo dificuldade de 

aprendizagem como  distúrbio patológico e nos aproximarmos do modo como o 

percebemos em nossa experiência profissional.  

Ainda que se possa entender qualquer dificuldade de aprendizagem como sendo 

uma situação penosa, sofrível para quem se encontra em situação difícil, de risco, as 

dificuldades de aprendizagens, não sendo distúrbios patológicos, podem ser resolvidas 

desde que intervenções pedagógicas lhes sejam direcionadas com mais atentividade, numa 

aproximação de escuta e cuidado com o outro, o aluno. Esta é uma compreensão que 

defendemos em nossa investigação. 

Embora, nos afastando do termo dificuldades de aprendizagem como distúrbios 

patológico, consideramos pertinente procurar compreender o que tem sido dito sobre esses  

termo. Houaiss (2001, p. 221) define dificuldade como sendo “[...] caráter ou qualidade do 

que é difícil. Obstáculo, estorvo, impedimento. Complexidade, complicação. Oposição, 

objeção. Relutância, repugnância. Situação crítica. Apuro, aperto, apertura”. Essas 

significações  parecem trazer o que há de pior para uma relação cujo  fim é aprender, ser 

capaz de.  

Na outra margem do sentido do termo dificuldade, está o termo aprendizagem. O 

mesmo autor aponta-o como uma situação inversa à anterior.  
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[...] aprendizagem, aprendizado ato ou efeito de aprender; tomar conhecimento 
de; conhecer mediante o estudo, a observação ou a experiência; tornar-se capaz 
de alguma coisa em conseqüência de estudo, observação ou experiência; [...] 
apreender; apropriar-se, segurar, pegar, agarrar, prender, assimilar mentalmente, 
entender, compreender (HOUAISS, 2001, p. 54). 

Diante das significações desses termos, não é difícil constatar a complexidade do 

trabalho do professor que, vivenciando a dicotomia entre dificuldade e a aprendizagem, 

encontra-se, ele mesmo, em dificuldades, pois não raramente se depara com este fato no 

cotidiano de seu fazer, que é proporcionar aprendizagem aos alunos. 

As duas situações presentificam-se num mesmo espaço cujos reflexos só são 

percebidos pelo “não acertar”, “não ser capaz de”. E isso se dá nos dois lados: do professor 

e  do aluno. Do primeiro, por não dar conta de ensinar, o que só vem à tona, nos momentos 

em que são anunciadas as reprovações escolares e os resultados das avaliações externas; do 

segundo, porque a  situação lhe é constrangedora, diante do desafio de ter de assistir às 

aulas sem entender, de perder o interesse pela Matemática. Desinteressando-se,  dispersa-

se e traz para seu campo de percepção outros recortes que não interessam ao espaço de sala 

da aula. Aí, suas opções de relacionamento com o contexto escolar acabam, se tornando 

drásticas: se expressa o que para si faz sentido é considerado desatento, indisciplinado; ao 

calar-se,  isola-se e espera o final do ano para receber o veredicto; ou desiste. Na posição 

de desatento, indisciplinado, sua família é solicitada e o fato lhe é comunicado. No 

isolamento, passa a ser ignorado, seu nome só é pronunciado nos conselhos de classe. Na 

posição de desistente, ou reprovado, ao retornar à escola para se matricular, em geral não 

há mais vagas; este tipo de aluno dá prejuízo ao sistema e a escola fica mal vista perante 

seus superiores imediatos, que também são pressionados.  

Nada é feito, a angústia se instaura e as dificuldades de aprendizagem passam a ser 

tema de pesquisa. As pesquisas denunciam e promovem muitas discussões sobre o 

assunto... Enfim, as preocupações com dificuldade de aprender, ou seja, com a 

incapacidade para se apropriar de, não entender, não compreender, é um assunto que há 

muito vem merecendo a atenção de estudiosos, no sentido de compreender e apontar 

caminhos ao professor frente aos desafios do ensino escolar.  

Nesta direção, há indicações de que as dificuldades de aprendizagem escolar não 

podem ser analisadas de maneira simplista e isoladas do contexto, dadas as suas 

complexidade e diferentes formas de existir. No espaço escolar, estas aparecem sob 

diferentes configurações: “Dificuldade de Aprendizagem da Linguagem (DAL), 

Dificuldade de Aprendizagem da Leitura (DAL), Dificuldade de Aprendizagem da Leitura 
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e da Escrita (DALE) e Dificuldade de Aprendizagem da Matemática (DAM).” (GARCÍA, 

1998, p.11). Estas, segundo o autor, quase nunca se dão de forma isolada umas das outras, 

e, desde 1800, as preocupações com as dificuldades de aprendizagem permeiam estudo e 

as análises dessas questões, entre outras.  É pertinente observar que este processo de  

[...] quase duzentos anos sofreu uma aceleração importante desde 1962, quando 
Kirk utiliza pela primeira vez o nome de “dificuldades de aprendizagem”, e, 
sobretudo desde 1990, quando o rigor científico do campo sofreu uma mudança 
qualitativa com colaborações de pesquisadores e figuras de primeira linha. 
(HAMMILL, 1993b; TORGE-SEN, 1991 apud GARCÍA, 1998, p.23) 

Assim, o problema relativo às dificuldades de aprendizagem tomou forma e se 

tornou foco de atenção a partir da década de 60. E, nos contornos em que hoje são 

anunciadas, a partir dos anos 90. Antes, este problema se configurava, especialmente no 

campo da linguagem, como doença patológica, sendo preocupante apenas nessa 

concepção.  

A partir dos anos 90, aprofundou-se a análise das dificuldades de aprendizagem, 

dada a dimensão que o problema atingira e a compreensão de que a sua  explicitação   

careceria de análise profunda, envolvendo a psicologia da linguagem, da leitura, da escrita 

e a psicologia da Matemática, integrando os âmbitos clínicos e educativos nos aspectos  

cognitivos,  neuropsicológicos,  ecológicos e contextuais. No entanto, suas explicitações e 

procedimentos  para soluções, ainda estão por vir, diz García (1998). Que dizer, então, 

sobre dificuldades de aprendizagem em Matemática se as possíveis soluções ainda estão 

por vir? 

 Dificuldades de aprendizagem em Matemática são “[...] dificuldades significativas 

no desenvolvimento das habilidades relacionadas com a Matemática e estas vão se 

desenvolvendo ao longo da história das dificuldades de aprendizagem [...]”(SEMRUD 

CLIKEMANN E HYND, 1992 apud GARCÍA, 2004, p.123). “Essas dificuldades não são 

ocasionadas pela deficiência mental, nem por escolarização escassa ou inadequada, nem 

por déficits visuais ou auditivos “[...] essas deficiências se dão num contexto do não 

desenvolvimento das habilidades em matemática [...]” (SMITH e REVERA, 1991 apud, 

GARCÍA, 2004, p.51).  

Estas duas citações identificam aspectos característicos das dificuldades de 

aprendizagem a que se refere esta pesquisa.  

Incluem habilidades lingüísticas (como a compreensão e o emprego da 
nomenclatura matemática, compreensão ou denominação de operações 
matemáticas e codificação de problemas representados com símbolos 
matemáticos); habilidades perceptivas (como o reconhecimento ou a leitura de 
símbolos numéricos ou sinais aritméticos, e o agrupamento de objetos em 
conjuntos); habilidades de atenção (como copiar figuras corretamente nas 
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operações matemáticas básicas, recordar o número que transportamos e que 
devemos acrescentar a cada passo, e observar os sinais das operações) e as 
habilidades matemáticas (como seguimento das seqüências de cada passo nas 
operações matemáticas, contar objetos e aprender e aplicar as tabuadas). 
(KELLER E SUTTON, 1991, apud GARCÍA, 2004, p. 67). 

Mediante essas dificuldades de aprendizagem, surge a direção a ser tomada na 

elaboração de atividades envolvendo os conteúdos e os conceitos matemáticos. É nesta 

perspectiva que se delimita o recorte a ser investigado no que se refere ao termo 

dificuldades de aprendizagem em Matemática.  

E o que seria então, o sentido percebido em relação a dificuldades de aprendizagem 

matemática nesta investigação? O sentido do recorte investigativo sobre dificuldade de 

aprendizagem em Matemática se funda e se encaminha na direção colocada por García, 

quando diz que as dificuldades de aprendizagem da Matemática são um tema que preocupa 

as “[...] famílias, os professores, os centros educativos, os legisladores e, sobretudo, os 

alunos e alunas, que nem sempre vêem os resultados de seus esforços para aprender”( 

GARCÍA, 1998, p. 5).  

O baixo rendimento escolar das crianças é atribuído, portanto, a vários fatores 

interferentes que não lhes permitem suscitar os conhecimentos matemáticos que lhes são 

propostos.  

 Já se tornou consenso dizer que a grande dificuldade de aprendizagem em 

Matemática decorre do fato de esta ser apresentada às crianças de forma pronta e acabada, 

pouco significativa para ela.  Não lhe fazendo sentido, ela não aprende. Esse caminhar sem 

direção coloca o aluno na condição de não aprendente. Desse modo, ao longo da vida 

escolar de muitos alunos, o déficit de aprendizagem vai se acumulando, e a Matemática 

passa a ser vista com estranheza, longe do desejo deles. 

Permanecendo na escola, sucessivamente essas crianças “[...] vão sendo expostas 

“[...] aos aspectos fundamentais do campo das dificuldades de aprendizagem em 

matemática [...]” (GARCÍA, 1998, p. 5), de modo que, na melhor das hipóteses, vão 

criando estratégias e prosseguindo mesmo sem entender bem o que se passa com os 

conhecimentos matemáticos que lhes são apresentados. Outras, não conseguindo criar 

estratégias para driblar suas próprias dificuldades, vão sendo retidas, criando-se com isso, 

as famigeradas reprovações e sucessivas dificuldades de aprendizagem. Continuando na 

mesma série, os rótulos referentes à incapacidade de aprender, vão tomando forma e as 

crianças perdem a auto-estima, sendo caracterizadas como desinteressadas e sem pré-

disposição para aprender a disciplina ou matéria. 
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Segundo alguns autores (SEMRUD, CLIKEMANN E HYND, 1992; KELLER e 

SUTTON, 1991 apud GARCÍA, 1998), as dificuldades de aprendizagem da linguagem, da 

leitura, da leitura e da escrita matemática, não são isoladas umas das outras.  E, com o 

avançar nas séries, de um modo ou de outro elas se imbricam e se interpõem, vindo a se 

manifestar mais fortemente na Matemática por ser este um conhecimento que, além da 

leitura e da escrita, exige procedimentos lógicos diferenciados e linguagem apropriada.  

A linguagem constitutiva do pensamento matemático talvez seja um dos maiores 

desafios para o aluno, pois ele não consegue relacionar muito do que é falado na aula  com 

a representação da Matemática expressa oralmente pelo professor. E também, muito do que 

é escrito em forma de demonstração, por exemplo, na lousa, ele não sabe expor de forma 

oral. Ou seja, a Matemática termina se tornando uma linguagem sem significação. 

Nessa incompreensão, incluem-se as questões conceituais, por  exemplo, se o 

professor diz que a ordem dos fatores não altera o produto, para compreender isso de forma 

sistematizada, o aluno tem de saber o que é ordem, fatores e produto. Parece coisa simples, 

mas, se o aluno não compreende o significado desses termos, em algum momento ele vai 

se ver em dificuldades, pois não vai relacionar a fala do professor com a matemática que 

está sendo comunicada. É como se as aulas de Matemática fossem ministradas numa língua 

de domínio parcial e o sentido dessa linguagem não se conecta, não se inter-relaciona. 

[...] a linguagem matemática constitui uma forma de discurso especifico que, 
embora guarde uma estreita relação com a atividade conceitual, mantém a sua 
própria especificidade como um discurso lingüístico [...] aprender uma 
linguagem não é aprender uma série de regras e sim adquirir um grau de 
competência comunicativa que permita usar tal linguagem adequadamente. 
(GÓMEZ, 2005, 275).  

É dito ainda que, as dificuldades de aprendizagem devem ser entendidas “[...] a 

partir das raízes históricas que lhes dão sentido e em cuja sucessão, às vezes tortuosa, foi 

tomando forma todo esse movimento e foram se refinando as definições e se aproximando 

a um certo consenso [...]” (HAMMILL,1993b apud GARCÍA, 2004, p. 5), de natureza tal   

que, hoje em dia, tornaram-se comum sua presença e aceitação nos espaços escolares.  

Essas assertivas descrevem a realidade presente no âmbito do contexto escolar, 

especialmente a partir do 6º ano (5ª série), em que a grande maioria dos alunos não gosta 

de Matemática independentemente de eles terem sido aprovados ou reprovados.  

A reprovação é um elemento negativo na vida de uma criança. Carvalho (1994, p. 

62) afirma que “[...] a criança, ao ser reprovada  uma vez, vê diminuídas em mais de 50% 

suas chances de aprovação, quando não abandona a escola por se sentir incapaz de 

aprender”. Explica ainda, que suas bases se fundam em muitos fatores, mas o principal 
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deles é a falta de motivação dos alunos para se apropriarem dos conhecimentos 

matemáticos que lhes são apresentados. Também que, apesar de ter havido constantes 

preocupações em relação à reprovação, infelizmente ela ainda se presentifica nos espaços 

escolares.  

Recentemente, as preocupações têm se voltado mais para a má qualidade do ensino 

do que para a reprovação escolar. Porém, ela ainda é fato, e estudiosos advertem que esse 

fato se dá, especialmente, porque os saberes do aluno não têm sido considerados como 

desencadeadores de sua aprendizagem. O movimento da educação matemática moderna e 

as muitas tendências de ensino no âmbito desse movimento enfatizam esse aspecto e 

indicam ser este um caminho possível (D’AMBROSIO, 2004).  

Em outras palavras, estas e outras teorias nos levam a entender que, se perdeu o fio 

que estabelece a relação entre a Matemática vista na escola, sua história de criação e a vida 

do aluno, distanciando-se as preocupações da maioria dos docentes com a função social da 

Matemática: servir ao homem em suas necessidades de vivência e sobrevivência.  

O conhecimento matemático é fruto de um processo de que fazem parte a 
imaginação, os contra-exemplos, as conjecturas, as críticas, os erros, e os acertos. 
Mas ele é apresentado de forma descontextualizada, atemporal e geral, porque é 
preocupação do matemático comunicar resultados e não o processo pelo qual os 
produziu (PCN, 1997, p.28).  

As diretrizes curriculares para o ensino ainda advertem que, ao longo da trajetória 

estudantil das crianças, desprezam-se os processos utilizados pelos alunos como caminho 

possível para o seu entendimento. Assim, a “[...] matemática desenvolve-se, desse modo, 

mediante um fazer conflitivo entre muitos elementos contrastantes: o concreto e o abstrato, 

o particular e o geral, o formal e o informal, o finito e o infinito, o discreto e o contínuo 

[...]” (PCN, 1997, p.28), atitudes estas percebidas, mas não compreendidas.  

Freire (1996) afirma que, para “o quefazer” cotidiano dos professores, é importante 

abordar o desafio de um considerável número de alunos que, sem deficiência mental, nem 

sensorial, nem privação ambiental, não alcançam o rendimento inicialmente esperado pelos 

professores. Reforça essa preocupação quando diz que o docente, numa perspectiva 

progressista, precisa saber que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2007, p. 47). E, 

que, ao entrar numa sala de aula, o professor deve estar “[...] sendo um ser aberto a 

indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições; um ser crítico e 

inquiridor da tarefa que tem - a de ensinar” (Ibid. p.47). 
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São muitas as reflexões sobre as dificuldades de ensino e aprendizagem e a 

indicação de procedimentos a serem seguidos para reverter essa situação. No entanto, essa 

parece ser uma tarefa bastante complexa. Gómez (2005, p.139), por exemplo, diz que o 

“[...] o universo que compõe o contexto da aprendizagem de uma criança é muito grande. 

Vários são os fatores que interferem. Não se sabe dizer o que é mais importante. Ela 

mesma, a sua família, a escola ou o social”. Não raro, alunos perdem o interesse pelos 

saberes que a escola tenta lhes ensinar.  Este fato é evidenciado pelas “[...] produções da 

criança, suas tarefas na escola, seus desenhos, sua fala [que], são os meios pelos quais os 

pais e a escola se apercebem dessas dificuldades” (GÓMEZ, 2005, p. 139). As 

conseqüências da ausência de atitudes, tanto da escola como da família, terminam 

evidenciando outros problemas relacionados, como indisciplina e agressividade. 

 Para Gómez (2005), qualquer dificuldade de aprendizagem está não só relacionada 

às características próprias da criança, mas também às atitudes da família, da escola, dos 

modos de ensinar e da própria realidade em que a escola e as crianças estão inseridas. Cada  

família apresenta uma estrutura visível e aberta aos olhos de quem quiser observá-la, mas 

possui também o que se pode chamar de 

[...] estrutura oculta, relações íntimas, significações particulares a cada família e 
aos seus membros. São como segredos que muitas vezes não estão no âmbito da 
consciência, mas influenciam e caracterizam as relações familiares e cada 
membro individualmente. A história familiar e as histórias individuais se inter-
relacionam, influenciam-se e se constroem. (GÓMEZ, 2005, p. 139). 

O argumento de Gómez, nos parece pertinente. Contudo, ele chama a atenção para 

um aspecto que nos incomoda, que é relacionar as dificuldades de aprendizagem na escola 

à classe social de origem dos alunos. No nosso entendimento, esta é uma atitude que 

requer, no mínimo, cautela e bom senso. Não cremos que  alguém pertencer a uma classe 

social mais ou menos favorecida possa ser justificativa para que esse alguém esteja ou não 

apto a apreender o conhecimento sistematizado. No nosso entendimento, tomar a realidade 

como ponto de partida para iniciar o ensino em qualquer área de conhecimento é uma 

atitude necessária, visto que essa realidade é não somente ponto de partida como também 

ponto de chegada do processo educacional. 

Zunino (1995), também discute as questões de dificuldade da aprendizagem, 

mencionando sua pesquisa com 20 professores e 90 crianças. Em que, pesquisou modos de 

ensinar e oferecer às crianças oportunidades reais de assimilar conhecimentos 

matemáticos. Chegou à conclusão de que há de se colocar em prática outras abordagens e 

romper com os paradigmas arraigados ao longo dos anos, em que o professor dita e o aluno 
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decora. O processo de ensinar e aprender, até então existente em nossas escolas, deve 

acolher essa mudança de postura, diz a autora.  Como sugestão, aponta algumas 

possibilidades de o professor trabalhar, adotando posturas de descobrir, investigar, discutir 

e interpretar conceitos que, segundo ela, definem uma concepção de aprendizagem e de 

ensino muito distinta daquela que postula explicar, repetir, memorizar (ZURINO, 1995, p. 

8 - 16). Ao explicar a lógica de suas concepções, diz que esse modo de pensar não significa 

dizer que o professor não precisa explicar o que pensa ser importante para os alunos 

aprenderem. Nem que o aluno não precise, em momento algum, decorar os aspectos 

relevantes que o farão apropriar-se dos aspectos conceituais inerentes ao conhecimento em 

questão. E muito menos, que a aprendizagem possa se realizar como um ato individual de 

um sujeito isolado do mundo, que aprende sozinho.  

Assim, as reflexões nos permitem entender que, a construção do conhecimento 

matemático não foi e não se dá de modo linear, como muitas vezes é apresentado pelo  

sistema escolar. Devemos considerar que as crianças são colocadas frente a muitos 

conceitos e concepções de ensino que, não fazem parte de sua experiência de vida, de seu 

tempo vivido. Por conseguinte, as dificuldades de aprendizagem tendem a aparecer, pois o 

conhecimento, da  forma como é apresentado, não lhes permite compreendê-lo. Resta 

dizer, finalmente, sobre a pergunta que norteia o nosso trabalho, que a investigação se 

dirige às dificuldades de aprendizagem refletidas como incompreensões dos alunos em 

relação à operacionalização das quatro operações com números inteiros.  

A seguir, apresentamos, de modo sucinto, características do Material Cuisenaire, 

por se tratar de um elemento importante na investigação que nos propomos realizar.  

Ressaltamos de antemão que,  a atentividade ao  percurso investigativo  não estará voltada 

para o material em si, nem para teorias que pressuponham metodologia para sua utilização. 

A atentividade se direcionará para a interrogação que formulamos: como alunos 

com dificuldades de aprendizagem expressam compreensões matemáticas ao lidarem com 

o material Cuisenaire em situação de ensino, e o que compreendem nessa lida?  

1.3  Material Cuisenaire 

O Material Cuisenaire é um material estruturado6 de origem belga.  Seu inventor, 

Èmilie Georges Cuisenaire Hottelet, foi um educador nascido na Bélgica, que viveu entre 

                                                
6Material estruturado, concreto, compreendido como conjunto de peças com quantidades determinadas, padronizadas, 
construídas com fins de realizar atividades matemáticas. 
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os anos de 1891 e 1980. Exerceu, durante muitos anos, o magistério. Na década de 50, 

sensibilizado com a reação de alguns de seus alunos que não conseguiam entender suas 

aulas de Matemática, teve a idéia de criar um material que minimizasse as dificuldades no 

aprendizado da aritmética.  

Sendo Cuisenaire professor e pedagogo musical, inspirou-se no formato do teclado 

do piano e no design da flauta Pã7, elaborando, assim, um conjunto de réguas de madeira, 

colorindo-as de acordo com as cores primárias e secundárias. Estas, deram origem ao 

método Cuisenaire. Tal material, ao longo dos anos, e mesmo durante as experiências 

feitas pelo autor do método, durante vinte e três anos, recebeu vários nomes, entre eles: 

Barra Cuisenaire, Escala Cuisenaire, Material Cuisenaire e Números em Cores. Estes 

nomes foram surgindo com a divulgação do método após a primeira edição do  livro8, que 

trata desse material e do modo de  utilizá-lo para ensinar Matemática.  

Em entrevista, Cuisenaire esclareceu sobre o seu método dizendo: “[...] trabalhei 

durante 23 anos, antes de tornar público o meu método; estudei, ensaiei, experimentei, 

provei, fiz e refiz. Somente após muitos anos, em 1952, decidi tornar pública a minha 

obra”(MÀRQUEZ, 1964, p. 29).  

Cuisenaire enquadrava seu método dentro de uma moderna psicologia da 

aprendizagem. Criticava a didática tradicional, de procedência herbartiana, proveniente de 

idéias positivistas centradas na técnica. Segundo ele, educadores formados nessa corrente 

didática supervalorizavam o método de ensinar e desinteressavam-se das formulações 

teóricas, dos fundamentos filosóficos e das bases psicológicas da educação, 

desconsiderando a individualidade cognitiva de cada aluno.  

Segundo o autor, o objetivo inicial de seu método, era tentar mostrar, de forma 

materializada, os conceitos matemáticos que, no nível da abstração teórica, seus alunos não 

conseguiam entender. Buscando sistematizar seu trabalho, escreveu o livro Números em 

Cor, o que deu repercussão mundial ao  método, passando a ser utilizado em países 

diversos: Alemanha, Inglaterra, Suíça, Holanda, Escócia, Itália, Grécia, Egito, França, 

Espanha, Etiópia Estados Unidos, Canadá, Brasil, e outros, diz Màrquez (1964). Dada a 

amplitude geográfica que atingira, os prós e contras  do meio intelectual conclamavam  um 

                                                
7A flauta Pã é um instrumento musical antigo, constituído por um conjunto de tubos fechados graduados numa 
extremidade com diferentes tamanhos, ligados uns aos outros em feixe, lado a lado. Os tubos não têm bocal e são 
soprados com os lábios. Foram denominadas de Pã em associação com o deus grego Pã do Gregos. (MÀRQUEZ, 1964) 
8Os “Números em Cor” é o titulo do livro apresentado por Cuisenaire na Universidade Livre de Bruxelas para 
licenciatura em Ciências Pedagógicas nos anos acadêmicos 1955-1956. Relata o processo de Cálculo com os números em 
cores, aplicável a todas as séries da Escola Primária. Editado por Librairie Duculot-Foulin, Tamines, em 1952. 
(MÀRQUEZ, 1964, p. 29. 
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posicionamento sobre o método. O Grupo Francês de Educação Nova (G.F.E.N) 

empenhou-se nisso durante um ano (outubro de 1958 a setembro de 1959), realizando um 

estudo psicopedagógico sobre o referido método. Assim, no decorrer daquele ano, o grupo 

G.F.E.N concluiu e divulgou um parecer oficial, dizendo que 

[...] a experiência de Cuisenaire nos leva a repensar certos problemas 
fundamentais da iniciação do cálculo e talvez a rever igualmente um bom 
número de nossas concepções tradicionais. A própria experiência suscita um 
bom número de problemas. (G.F.E.N., 1958-1959 apud MÀRQUEZ, 1964, 
p.33). 

Com a repercussão do parecer do grupo Francês e do método, muitos pesquisadores 

debruçaram-se sobre a análise do material. Um deles, Caleb Gattegano9, educador egípcio 

que vivera na Inglaterra, internacionalmente conhecido por suas pesquisas em educação 

infantil que, ao conhecer o trabalho do educador belga por ele se encantou, passando a 

divulgá-lo, dizendo que envolvia boas técnicas e era um milagre para a educação.  

Impressionado com o método Cuisenaire, Caleb Gattegano o apresentou ao escritor 

Àngel Diego Màrquez, que escrevera o livro Didática das matemáticas elementares (1964) 

no qual relata as idéias articuladas por Cuisenaire na experimentação do método com 

alunos dos anos iniciais de escolarização. Nesta obra, além de muitas outras considerações 

sobre o autor, o escritor Màrquez (1964) enfatiza que,  embora Cuisenaire diga que sua 

pedagogia tenha sido influenciada pelas idéias do também educador belga Jean-Ovide 

Decroly10, os seus fundamentos educacionais refletem bem a psicologia genético-cognitiva 

de Piaget, especialmente no que se refere à obra La genèse du nombre chez l’enfant, 

publicada em 1941.   

Caleb Gattegano, pesquisador da área infantil à época, foi um dos entusiastas do 

método Cuisenaire e o propagou dizendo que ele ensinava a calcular rápido e bem. E que,  

além de ser indicado para ensinar Matemática nas séries primárias, seria um interessante 

material para introduzir, no ensino secundário, o cálculo combinatório, o que o autorizava 

a recomendá-lo como uma boa referência de ensino.  

 O Material Cuisenaire compõe-se de peças de madeira com dimensões que vão 

desde cubinhos de 1cm3 até prismas retangulares de 1 a 10 cm de comprimento por 1cm  

largura. Cada grupo de peças é classificado por unidade de comprimento e cada 

                                                
9Em 1960, Caleb Gattegano, professor da Universidade de Londres e secretário geral da Comissão Internacional para o 
Estudo e Melhoramento do Ensino das Matemáticas, aplicou o método e publicou  uma série de livros didáticos e não 
didáticos indicando-o como bom método a ser utilizado para ensinar Matemática. (CENTURIÓN, 1995, p. 86) 
10Educador infantil belga. Viveu entre os anos de 1871-1932. Postulava que a necessidade gera o interesse, verdadeiro 
móvel em direção ao conhecimento. O interesse está na base de toda atividade, incitando a criança a observar, associar, 
expressar-se. As necessidades básicas do homem em sua troca com o meio seriam: a alimentação, a defesa contra 
intempéries, a luta contra perigos e inimigos e o trabalho em sociedade, descanso e diversão.  
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comprimento está associado a uma cor diferente, que simboliza um número na escala de 1 

a 10 em unidade correspondente ao centímetro.  

O Material Cuisenaire é um material concreto estruturado, formado, em seu 

conjunto, por 241 peças de madeira, classificadas por três características básicas: 

“comprimento”, “cor” e relação “comprimento-cor-número”. A representação 

“comprimento-cor-número”, em sua lógica, se dá nas relações cor-dobro-triplo. As cores 

semelhantes são agrupadas, mantendo relação numérica de dobro e de triplo e estas são 

agrupadas e dispostas em família. 

O preto e o branco, para o autor, tinham características próprias. Por isso, estão 

agrupadas em famílias separadas. 

A tabela abaixo se propõe a demonstrar a relação “cor-família-número”, segundo 

indicação de seu inventor.  

Quadro 1 - Relação Família-Cor-Número 
Família Cores Valores 

Branco* Branco 1 

Vermelho** 

Vermelho 2 

Roxo/castanho 4 

Marrom 8 

Azul *** 

Verde claro 3 

Verde escuro 6 

Azul 9 

Amarelo**** 
Amarelo 5 

Laranja 10 

Preto***** Preto 7 

Fonte: Màrquez, 1964 

*Presente em todas as cores, é divisor de todos os números. 

** Nas séries 2, 4, 8, todos são múltiplos de 2. Relação cor dobro. 

***Nas séries 3, 6, 9, todos são múltiplos de 3. Relação cor triplo. 

****Nas séries 5, 10, todos são múltiplos de 5. Relação cor dobro. 

*****O preto é ausência de cor, não está contido em nenhuma cor; o sete é número 

primo, não pertence a nenhuma das cores apresentadas. 
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Na forma estrutural, as peças apresentam-se como mostra a tabela abaixo: 

Quadro 2 : Organização das peças em família segundo a lógica de parentesco de cores 

Comprimento das réguas Cor 
Família 

Parentesco 
Comprimento 

 Madeira Natural 1 centímetro 

 Vermelho 

Vermelho 

2 centímetros 

 Lilás (roxa) 4 centímetros 

 Castanho 8 centímetros 

 Verde-claro 

Verde 

3 centímetros 

 Verde-escuro 6 centímetros 

Azul 9 centímetros 

 Amarelo 
Amarelo 

5 centímetros 

Laranja 10centímetros 

 Preto Preto 7 centímetros 

Fonte: Màrquez, 1964. 

No interior de cada família, a régua menos comprida corresponde à cor menos 

densa. Na família do vermelho, por exemplo, o vermelho tem cor menos densa que o 

lilás/roxo, e este, coloração menos densa que o marrom/castanho, e assim segue em todas 

as famílias.  

O resumo exposto não especifica detalhadamente todo  que é abordado na obra de 

Màrquez (1964). No entanto, oferece visão geral sobre o material, o que  é suficiente para 

os fins que ele será utilizado nesta investigação e que consideramos importantes na 

elaboração das atividades trabalhadas com os alunos.  

.  
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CAPÍTULO II 

2. SITUANDO A PESQUISA 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos, o solo de investigação, os sujeitos 

e a proposta de trabalho. Nesse percurso, procuraremos no âmbito da abordagem 

fenomenológica, ampliar horizontes, de modo a focalizar o fenômeno que interrogamos de 

maneira atenta. Estar atento, neste modo de pesquisar, significa dirigir-se para, ser com e 

estar com o interrogado em toda a trajetória da pesquisa. Entranhar-se nela em busca do 

sentido do que vai se mostrando, mediante o olhar vigilante. Assim, pesquisador e 

pesquisado não se separam em momento algum, e, é no movimento de ir e vir, mantido 

pelo pensar imaginativo, especulador, possibilitado e mantido na abertura do diálogo entre 

pesquisadora-pesquisado e os outros, que a pesquisa emerge. 

2.1 Os Procedimentos 

Esta pesquisa tem como modo de condução os pressupostos da pesquisa qualitativa 

na perspectiva fenomenológica. A fenomenologia “[...] diz, antes de tudo, um conceito de 

método. Não caracteriza a qüididade [condição] real dos objetos da investigação filosófica, 

mas o seu modo, como eles o são [...]” (HEIDEGGER, 2005, p.57). O olhar atento a esses 

modos de proceder requer do(a) pesquisador(a) a preocupação com o rigor, que exprime o 

cuidado com os procedimentos de busca de compreensão do interrogado. Em 

fenomenologia, pré-ocupação vem sempre hifenizada, destacando o “pré” da ocupação, 

como  algo estabelecido anteriormente e que remete o pesquisador(a) a lançar-se em 

direção ao que busca, de modo a conduzir a trajetória investigativa sentindo-se parte dela o 

tempo todo, na ocupação e pré-ocupação de pesquisar.   

Na pré-ocupação com os modos de proceder sem determinar as condições do que é 

buscado, vimos (sentimos) a necessidade de clarear o sentido do que seria pesquisar em 

fenomenologia. “Pesquisar em fenomenologia é ter uma interrogação e andar em torno 

dela, em todos os sentidos, sempre buscando todas as suas dimensões, e andar outra vez e 

outra ainda, buscando mais sentido, mais dimensões, e outra vez mais [...] (MARTINS, 

1992, p. 92) em direção ao que se deseja compreender. Ainda assim a interrogação se 

mantém viva, porque a compreensão do fenômeno nunca se esgota. E não se esgota porque 

outros, diante da interrogação e análise do descrito e interpretado, podem fazer outra 
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interpretação. Desse modo, a pesquisa em fenomenologia é perspectival, ou seja, está 

sempre situada sob o olhar intencional de quem a interroga (MARTINS, 1992). 

Ao entender o que é pesquisar em fenomenologia, direcionamos, então, o pensar 

para a interrogação que formulamos e nela está explicito o ente matemático - 

conhecimento difícil de ser compreendido por alguns alunos; dificuldade de aprendizagem 

- reflexo dessa  incompreensão; e o material concreto, no caso Material Cuisenaire - como 

objeto a ser utilizado para proporcionar o ensino das operações fundamentais.  

Percebemos, então, que a compreensão do que buscamos pode ocorrer de diferentes 

modos. Diferentes modos aqui entendidos, como outros modos de fazer pesquisa: a 

entrevista, o questionário, a observação de como outros professores procedem em suas 

aulas, ensaio teórico, pesquisa quantitativa. Contudo, nenhum desses modos, deve afastar-

se do sentido que a Matemática faz para o sujeito ao relacionar-se com ela na própria 

experiência do fazer e aprender a fazer fazendo, na experiência em continuidade. Essa 

experiência contínua entrelaça o fazer com o fazedor não existindo, assim, separação entre 

quem faz e o feito. Um se entrelaça no outro de modo que, se isso não é explicitado, às 

vezes, o feito pode não ser compreendido pelo fazedor. Desse modo, o fenômeno a ser 

pesquisado não pode ser tratado separadamente do sujeito que o interroga nem do 

interrogado. Entrelaçam-se um no outro e o outro no um.  Entender isso é importante, 

porque remete o pesquisador(a) ao cuidado com o rigor, que não é um cuidado carregado 

de emoções, subjetividade, mas um 

[...] cuidado que busca a atenção constante do pesquisador para proceder de 
modo lúcido, analisando os passos que dá em sua trajetória, conseguindo clareza 
dos seus ‘por quês’ e ‘comos’, o que significa, dos fundamentos de seu modo de 
investigar e da visão de que modalidade de conhecimento sobre o indagado está 
construindo, ao proceder do modo pelo qual está encaminhando sua investigação 
(BICUDO, 2005, p.11).  

Desse modo, dirigimos nossa intencionalidade à interrogação formulada: como 

alunos com dificuldades de aprendizagem expressam compreensões matemáticas ao 

lidarem com o material Cuisenaire em situação de ensino, e o que compreendem nessa 

lida?  

Com essa pergunta, deverá ser ouvido, descrito e transcrito, o que for dito pelos 

sujeitos no momento da realização das atividades com o material Cuisenaire, na esperança 

de que os discursos desses sujeitos possam apontar o sentido do  que buscamos. 

Com essa concepção, embrenhando-nos cada vez mais nos modos de pesquisar que 

a fenomenologia  aponta, que é entender a pesquisa fenomenológica como um movimento 

cujo objetivo precípuo é a “[...] investigação direta e a descrição do fenômeno que é 
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experienciado pela consciência, sem teorias sobre a sua explicação causal e tão livre 

quanto possível de pressupostos e de pré-conceitos” (MARTINS, 1992, p. 50).  

A compreensão disso é importante, porque direciona o pesquisador(a) a entender o 

que significa “ir-a-coisa-mesma” tal como ela é. Ir-à-coisa-mesma quer dizer focalizar, 

situar o que se deseja conhecer no mundo-vida, na experiência cotidiana, indo ao 

fenômeno tal como ele se apresenta. Esta atitude revela a postura do pesquisador(a) que faz 

um recorte no pano de fundo do que é experienciado, situa este recorte e se põe a interrogá-

lo, assumindo uma postura de cuidado com o interrogado. No caso desta pesquisa: com a 

Matemática, com os sujeitos da investigação, com os objetos, com o outro, com quem 

somos no mundo-vida. Esta atitude é fundamental ao pesquisador(a) fenomenológico 

porque, ao situar o que deseja conhecer, ou seja, o fenômeno a ser percebido, ao mesmo 

tempo em que o pesquisado se oculta também se doa à percepção do(a) pesquisador(a). É 

uma brincadeira de esconde-esconde e, ao mesmo tempo, de doação, porque um está no 

outro e o outro  no um, e, o pesquisador(a) se projeta em constante devir. 

Ao assumir esta postura, dirigimo-nos ao fenômeno focalizando-o pela descrição 

dos discursos, com o entendimento de que, a descrição “[...] é um protocolo que se limita a 

descrever o visto, o sentido, a experiência como vivida pelo sujeito. Ela não admite 

julgamentos e avaliações. Apenas descreve. Para tanto, expõe-se por meio da linguagem” 

(BICUDO, 2000, p. 7). A linguagem será o veículo revelador do sentido do que  buscamos, 

que estará explícito nos discursos oral e escrito a serem lidos, relidos, compreendidos, 

interpretados, reinterpretados.  É um trabalho que requer cuidado e dedicação, e ao mesmo 

tempo, cumplicidade entre pesquisador(a) e pesquisado. 

 Nessa trajetória, o pesquisador(a) se coloca sendo com os sujeitos que vivenciam 

sua própria experiência de vida ao lidarem com o Material Cuisenaire. Essa postura 

direciona o(a) pesquisador(a) a “[...] ir-à-coisa-mesma tal como ela se manifesta, 

prescindindo-se de pressupostos teóricos e de um método de investigação que, por si, o 

conduza à verdade” (BICUDO, 2000, p.71). Antes, porém, deixa-se ver no fazer em “[...] 

movimento onde algo emerge em um pano de fundo e a consciência o focaliza [...]” 

(MARTINS, 1992, p. 69), o compreende e o interpreta pela percepção do percebido. De 

modo que, a estrutura e a organização do que se vai percebendo não ocorre no vazio, mas 

de forma que a intencionalidade se dirija a um ver consciente, guiado pelo olhar atento e 

vigilante ao que se mostra na experiência.   

A experiência fundante do pensar fenomenológico é necessário ao rigor do 
pesquisador fenomenológico. É o livrar-se de pré-conceitos, ou seja, de conceitos 
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prévios que estabeleçam o que é para ser visto. Isso não quer dizer que não 
trabalhe com experiências prévias do pesquisador, as quais constituem o pré-
reflexivo que busca tornar-se reflexivo durante a trajetória da pesquisa. 
(BICUDO, 1994, p. 19). 

Desse modo, com olhar perspectival, rumo à objetividade, guiada pelas relações 

intersubjetivas entre sujeitos-objetos-pesquisadora-pares, nós, os não/eu, os outros, postos 

pela subjetividade de cada ser no mundo, sendo uns com os outros, conduzimo-nos à 

passagem do pensar pré-reflexivo em direção ao reflexivo. Ou seja, ver o que se mostra no 

movimento de ir e vir, sempre voltando a intencionalidade aos discursos e atividades orais 

e escritas realizadas pelos alunos no decorrer dos encontros/aulas, dos quais trataremos no 

capítulo seguinte.  

Nesta pesquisa, a intencionalidade do  olhar atento  incidirá, então, sobre os modos 

como os conhecimentos sobre o indagado estão sendo construídos pelos  alunos ao 

trabalharem com o Material Cuisenaire, entendendo que, o conhecimento é uma atividade 

que vai se edificando ao longo da vida por meio de trocas com o meio, com o mundo-vida 

vividas nas experiências em cotidianidade. Diante do que for emergindo, nossa ocupação 

pré-ocupada se voltará ao que se mostrar significativo à interrogação formulada.  

O descrito em dossiê11, transcrição das gravações e atividades escritas constituir-se-

ão nos dados a serem lidos e relidos e, à luz de nossa compreensão, interpretados. Esses 

dados e interpretações serão apresentados em quadros de quatro entradas (colunas) 

intitulados Buscando compreender as afirmações dos sujeitos. Estes quadros se compõem 

das Situações (Sit), representadas por números organizados em ordem crescente, referentes 

às situações de fala dos alunos. A ordem numérica se encontra na seqüência em que se 

deram as falas em cada encontro/aula. As falas dos alunos serão identificadas como 

Unidades de Significados. A leitura e a releitura atentas das Unidades de Significados 

possibilitarão identificar as Primeiras Interpretações Esclarecedoras, colocadas na terceira 

entrada, que dizem das primeiras interpretações dos discursos transcritos, saindo da fala 

ingênua dos alunos para as primeiras interpretações/compreensões do fenômeno inquirido. 

As Primeiras Interpretações Esclarecedoras serão lidas e relidas quantas vezes se fazerem 

necessárias e, à luz do que for fazendo sentido à pergunta, apontarão as Afirmações na 

Linguagem da Pesquisadora, preenchendo, assim, as quatro colunas desses primeiros 

quadros.   

                                                
11Nesta pesquisa, chamo de dossiê uma pasta onde arquivei folhas de papel contendo uma série de anotações que fui 
fazendo no decorrer dos cinco encontros/aulas. 
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Pelo movimento de convergência/redução12 realizado pela interpretação desses 

primeiros quadros, se comporá um segundo quadro intitulado Das  Convergências 

Menores/Maiores, que  demonstrará a reunião das Afirmações Articuladas por nós, e que 

as entendemos convergirem para quatorze itens denominados de Convergências. Estas, são 

textos resumidos/reduzidos/convergidos, trazidos das interpretações dos dados.  

Nas colunas seguintes, se encontra o agrupamento das situações representadas por 

número e letras maiúsculas, demonstradas por encontro/aula. A letra maiúscula representa 

o nome do aluno, e o número depois da letra, representa a situação em que ocorreu sua 

fala. 

A leitura atenta deste último quadro apontará Os Grandes Invariantes ou Categorias 

Abertas.  Estes são os construtos elaborados pelo processo de convergência das Unidades 

de Significados, Primeiras Interpretações Esclarecedoras e Afirmações na Linguagem da 

Pesquisadora, ou seja, unidades significativas que, pelo processo de redução, convergiram 

para compor o último quadro. Este, ao ser analisado e interpretado, apontará as 

Convergências Maiores que indicam os aspectos estruturantes do fenômeno. Nesse 

processo de convergências-redução abre-se a compreensão do(a) pesquisador(a) ao 

exercício de metacompreensão. Nesse movimento reflexivo de idas e vindas, guiadas pela 

atentividade e intencionalidade, são considerados o interrogado, o percebido, o analisado, o 

interpretado e o diálogo estabelecido na intersubjetividade-sujeitos-pesquisadora- 

orientadora-autores-região de inquérito. 

2.2  O Solo de Investigação 

O lócus de ensino e aprendizagem em que se deu a coleta de dados foi o projeto 

Vivenciando a Matemática no Ensino Fundamental (BARRETO, 2007), cadastrado na 

Pró-reitoria de Extensão da UFG sob o nº4468, desenvolvido no espaço físico do Centro de 

Ensino e Pesquisas Aplicadas à Educação da Universidade Federal de Goiás (CEPAE), 

coordenado pela Professora Dra. Maria de Fátima Teixeira Barreto, orientadora desta 

pesquisa.  

Minha aproximação a este projeto se deu em maio de 2007, quando iniciei minha 

participação no Grupo de Estudo em Fenomenologia, também coordenado pela mesma 

professora.  O projeto Vivenciando a Matemática no Ensino Fundamental, é um projeto de 

                                                
12O trabalho de redução é eminentemente um processo em que o movimento do pensar ocorre entendido como logos, que 
diz do esforço de reunir, com sentido e de modo inteligível, as compreensões/interpretações (BICUDO, 2005). 
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extensão universitária, voltado para a comunidade estudantil das séries iniciais, com  

objetivo de promover atividades com conteúdos matemáticos em que os alunos possam 

expor suas dúvidas e reforçar conhecimentos acerca dos conteúdos dessa disciplina 

(BARRETO, 2007). Em linhas gerais, esse projeto tem como finalidade proporcionar 

espaço diferenciado de aprendizagem, ou seja, oferecer aulas mais individualizadas àqueles 

alunos que não conseguem acompanhar o ritmo de aprendizagem desejado por seus 

professores na disciplina Matemática.  

No primeiro semestre de 2008, participaram do projeto alunos do CEPAE e da 

Escola Municipal Aristoclides Teixeira, para  realizar atividades de Matemática com o 

Material Cuisenaire,  participando desta pesquisa e ampliando o ambiente de extensão, que 

é a finalidade do projeto.  

A presente pesquisa, se deu neste ambiente de reforço e de aprendizagem escolar 

em cinco encontros/aulas, de duas horas cada. Estes encontros/aulas ocorreram 

quinzenalmente, aos sábados, no decorrer dos meses de março e abril de 2008. 

2.3 Os Sujeitos  

Os sujeitos desta investigação foram alunos que apresentavam dificuldades de 

aprendizagem em Matemática, orientados por seus professores a procurarem aulas de 

reforço nessa disciplina. A sugestão foi apresentada em conselho de classe, no final do ano 

de 2007.  Diante da constatação da necessidade de apoio, os pais ou responsáveis foram 

orientados a procurarem o projeto Vivenciando a Matemática no Ensino Fundamental, que 

se propõe a ajudar alunos das séries iniciais a reforçar seus conhecimentos matemáticos.  

Os procedimentos referentes à documentação da inserção dos alunos na pesquisa 

foram providenciados pela orientadora, coordenadora do projeto lócus de investigação. 

Dentre esses procedimentos, constaram: matrícula dos alunos, explicitação dos objetivos 

da pesquisa, preenchimento de formulários e assinatura do Termo   Consentimento Livre 

Esclarecido, em que, os pais ou responsáveis dos vinte alunos concordaram com a sua 

participação nas atividades de investigação.  

Os vinte alunos participantes eram provenientes do 5º e do 6º ano das duas escolas 

citadas, situados na faixa etária de 10 a 12 anos. 

No entanto, por razões adversas, permaneceram na pesquisa doze alunos, que 

participaram das atividades até o término do processo investigativo. As atividades 

realizadas no decorrer da investigação deram-se no âmbito das operações fundamentais e 
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iniciação à álgebra. Os encontros/aulas se deram no período de 08/03/2008 a 26/04/2008, 

nas instalações físicas do CEPAE. Para a escolha de alunos/séries, levou-se em 

consideração o conteúdo a ser trabalhado, em função das necessidades apontadas pelos 

professores em conselho de classe, sob a justificativa de serem as operações fundamentais 

indispensáveis a qualquer fazer matemático e de esses alunos terem apresentado déficit 

nestes saberes no decorrer do ano de 2007.  

Para a realização dos trabalhos, além da pesquisadora, contamos com a participação 

de mais três pessoas: duas alunas da UFG, licenciandas em Matemática, e uma colega de 

mestrado, que se propuseram colaborar com o processo de realização das atividades 

investigativas. A colaboração dessas pessoas, se fez necessária, dada a dinâmica de 

realização das atividades e a quantidade de materiais (Materiais Cuisenaire, atividades, 

gravadores, lápis, lápis de cor e papel sulfite) a serem distribuídos durante a realização das 

atividades e recolhidos ao final dos trabalhos em cada encontro/aula. 

Para que o grupo pudesse dar o devido apoio à investigação, os encaminhamentos 

propostos para cada encontro/aula eram discutidos antes do início das atividades. 

Nomeamos o modo de mediar as atividades a serem realizadas pelos alunos, o 

procedimento heurístico. “Método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno 

o que se lhe querem ensinar” (HOUAISS, 2001, cd). Este é um modo de ensinar conduzido 

pela interrogação, ou seja, o professor não aponta a resposta ou a indicação exata de como 

fazer, mas se baseia nas circunstâncias que vão se apresentando no decorrer da realização 

das atividades para poder intervir. Consideramos que esse modo de proceder proporciona 

possibilidades de que compreensões sejam expressas pela descoberta, pois conduz o aluno, 

diante das interrogações que  lhe são feitas, a fazer e transfazer seu raciocínio. 

Desse modo, as solicitações de ajuda feitas pelos alunos, foram acolhidas com 

perguntas para conduzi-los a encontrar respostas para seus próprios questionamentos. 

2.4 A Proposta de Trabalho  

Para a realização do trabalho de pesquisa, os procedimentos seguidos foram a 

problematização conduzida pelo método heurístico, com a concepção de que, no decorrer 

dos cinco encontros/aulas, as compreensões elaboradas sobre as operações fundamentais se 

mostrariam no âmbito das dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais. Ao  

resolver as atividades, os conceitos seriam adquiridos não pelo modo como a atividade se 

apresentasse, mas na forma como fosse conduzida. Isto porque, a compreensão dos 
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conteúdos matemáticos se baseia na “[...] aprendizagem significativa, e esta requer atitude 

ou orientação mais ativa com respeito à própria aprendizagem, na qual o aluno deve ter 

mais autonomia ao realizar as atividades e com isso envolver-se e entender o processo [...]” 

(LOPES, 2003, p. 23) na experiência que se vai dando em continuidade. 

Ao pensar na elaboração das atividades, consideramos que os alunos já traziam 

consigo conhecimentos matemáticos, tanto formais (adquiridos na escola) quanto informais 

(adquiridos fora da escola), e que as atividades deveriam levar em consideração os 

trabalhos realizados no encontro anterior. Esta atitude não decorreu do entendimento de 

que o conhecimento se constrói de forma linear, nem de que os alunos devam construir o 

conhecimento escolarizado sozinhos. Mas de que, em se tratando de material concreto, os 

trabalhos devem ter certa regularidade. Essa regularidade deve percorrer um caminho que 

considere as necessidades dos alunos à medida que  elas se mostrem no processo. Para  

que, a partir de então, se proponham atividades que proporcionem ao aprendente avançar 

em seu aprendizado de modo que este faça sentido para si. 

 Com esse entendimento, tivemos como princípio norteador do primeiro 

encontro/aula oportunizar aos alunos olhar, perceber, manusear e pensar as possibilidades 

de utilização do Material, acreditando que eles fixariam a relação “cor-comprimento das 

peças- números” identificando,  assim, as suas características fundamentais.  

Com esta perspectiva, planejamos a primeira atividade, de modo que, esta pudesse 

ser conduzida pela problematização heurística. Dito de outro modo, os alunos foram  sendo 

interrogados sobre o que si ia mostrando à percepção deles ao se relacionarem com o 

material. A partir de então, os diálogos se encaminharam para as suas características 

intrínsecas  e para a possibilidade de fazer Matemática utilizando as peças. No entanto, as 

atividades foram entregue aos alunos em momento oportuno, ou seja, quando eles já 

estavam familiarizados com o Material e, de algum modo, já haviam explicitado 

compreensões sobre as possibilidades de sua utilização sem que tivessem sido indicados 

caminhos a priori. 

Sempre guiadas pela pergunta norteadora, decidimos que as atividades a serem 

realizadas  nos demais encontros, iriam sendo elaboradas tendo como base o encontro 

anterior, considerando que, para compreender Matemática, é necessário estabelecermos 

relações significativas com conhecimentos já existentes, e que, ao realizarem as atividades 

envolvendo as operações, estas fariam mais sentido, se de algum modo, as produções do 

encontro anterior aparecessem na atividade subseqüente.  
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Dessa forma, os procedimentos seguidos nas atividades de todos os encontros 

encaminharam a discussão no sentido de que, a perguntas, como: Tá certo? É assim? 

Como  é?  Quanto dá? Posso fazer assim? Como fica essa aqui? seriam sempre 

respondidas com outras perguntas, por exemplo: O que você fez? Como você fez? Será que 

é? Vamos ver se é? É possível fazer de outro modo? Que raciocínio você fez para 

encontrar essa resposta? Explique o que você fez para que eu veja como posso lhe ajudar. 

O conteúdo proposto para a realização das atividades, foram as operações 

fundamentais com números inteiros. A nomeação desse conteúdo se deu, como já exposto 

no item 2.3, em decorrência de que, os professores de Matemática desses alunos, 

apontaram a necessidade de reforço nesse conteúdo. Segundo eles (professores), essa 

carência os deixava  em situação de dificuldades de aprendizagem dado que, os demais 

conteúdos da disciplina requerem habilidades nesse conhecimento. 
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CAPÍTULO III 

3.  ANALISANDO OS DADOS 

O algoritmo e a ciência exata falam das coisas, não supõem em seu interlocutor 
ideal senão o conhecimento das definições, não buscam seduzi-lo, não esperam 
dele nenhuma cumplicidade, e em princípio o conduzem, como pela mão, do que 
ele sabe ao que ele deve aprender, sem que ele tenha de abandonar a evidência 
interior pelo arrebatamento da fala. Se mesmo nessa ordem das puras 
significações e dos puros signos o sentido novo só sai do sentido antigo por uma 
transformação que se dá fora do algoritmo e que é sempre suposta por ele se, 
portanto, a verdade matemática só se revela a um sujeito para o qual há 
estruturas situações, uma perspectiva, com mais razão ainda devemos admitir 
que o conhecimento suscita, nas significações dadas, transformações que nelas 
estavam contidas. 

Merleau-Ponty, 2006, p. 165.  

Como forma de melhor ler e compreender as transcrições e interpretações feitas, 

organizamos os dados em quadros de quatro entradas (colunas). Esses quadros apresentam 

as falas dos alunos no decorrer dos cinco encontros/aula e as interpretações que foram 

sendo feitas no processo de convergências/redução. O processo de convergências/redução 

nos permitiu selecionar quais partes das descrições/transcrições seriam consideradas 

essenciais à pergunta que  nos interrogamos. Esse processo se deu pelo pensar da 

pesquisadora e orientadora e o chamamos de variação imaginativa13. Esta consiste em 

pensar reflexivamente sobre todo o caminhar da pesquisa, especialmente sobre as partes da 

experiência, os dados, que parecem significativos diante da pergunta que projeta o 

debruçar do pesquisador(a) que se direciona a perceber os aspectos significado do 

fenômeno que busca compreender. Ou seja, a essência, a natureza própria daquilo que 

investiga.  

Buscando o significado do que investigamos no processo de convergências-

redução, que se inicia desde as transcrições dos dados, organizamos o primeiro quadro. No 

entanto, para que se compreenda o sentido dos termos redução e convergência na pesquisa 

fenomenológica, é necessário entender que a redução não significa diminuir os discursos 

(falas dos alunos), embora isso termine ocorrendo por conseqüência das interpretações que 

são feitas, em função do que vai convergindo para um mesmo sentido. Buscam-se, nesses 

discursos, os pontos que convergem e os que divergem, em parte, para o sentido que a 

                                                
13Segundo Martins (1992, p. 60) “Variação imaginativa é uma técnica usual e comum para realizar a redução 
fenomenológica. Esta fase consiste em refletir sobre as partes da experiência que nos parecem possuir significados 
cognitivos, afetivos e conativos e, sistematicamente, imaginar cada parte como estando presente ou ausente na 
experiência. Através da comparação no contexto e eliminações, o pesquisador está capacitado a reduzir a descrição 
daquelas partes que são essenciais para a existência da consciência da experiência.”  
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pergunta nos faz. Estas convergências são reunidas e passam a compor o quadro intitulado:  

As Convergências Menores/Maiores 

A leitura atenta das Convergências Menores/Maiores apontará Os Grandes 

Invariantes ou Categorias abertas, com as quais faremos a interlocução entre o que 

compreendemos do fenômeno investigado e  teóricos, autores que dialogam com o 

compreendido por nós em relação às interpretações que fizemos dos discursos dos alunos.  

3.1 Os Encontros/aulas 

Na seqüência, apresentaremos o modo como se deram os encontros/aulas e, logo 

em seguida, os quadros compostos pelos discursos dos alunos e interpretações realizadas. 

Reconhecemos que ficou extensa a parte dos dados. No entanto, adotamos esse 

procedimento como modo de compartilhá-los com o intuito de possibilitar um melhor 

acompanhamento do caminho percorrido na trajetória da coleta dos dados. Tendo em vista 

que, a pesquisa foi acontecendo de acordo com o que foi emergindo no decorrer de cada 

encontro/aula.  

Tínhamos como diretrizes o conteúdo - as operações fundamentais - e a pergunta - 

como alunos com dificuldades de aprendizagem expressam compreensões matemáticas ao 

lidarem com o material Cuisenaire em situação de ensino, e o que compreendem nessa 

lida?  

A partir desses dois horizontes e do que foi sendo produzido e dito pelos alunos, 

foram sendo elaboradas as atividades dos encontros posteriores. As atividades propostas 

aos alunos não tiveram tempo pré-determinado para serem realizadas. Em momento algum, 

a questão do tempo foi mencionada como limite para que terminassem as atividades. 

Melhor dizendo, a quantidade de atividades que seria realizada por eles não importava. 

Desse modo, cada aluno, a seu tempo, foi realizando sua atividade e falando sobre  como e 

o que compreendeu ao fazê-la.   

Em muitos momentos, isso fica perceptível, por exemplo, quando, em um mesmo 

grupo, uma fala é sobre determinado número e, logo em seguida, a fala de outro aluno, do 

mesmo grupo ou não, refere-se a outra atividade ou a outro número.  

As perguntas que os alunos nos fizeram terminaram direcionando a atividade, 

porque, a ele, era dirigida outra pergunta que o conduzia a pensar sobre o perguntado e o 

respondido.  Por isso, a compreensão do que foi dito foi se dando no processo, e a evolução 

dos trabalhos ocorreu mediante o que foi sendo compreendido e produzido por eles. 

Portanto,  a compreensão do processo está expressa em seus discursos que foram evoluindo 
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a cada atividade e, por conseqüência, a cada encontro/aula. Desse modo, ao falarem sobre 

como realizaram a atividade, o que compreenderam se mostrou.  

Enfim, optamos por deixar os dados em sua totalidade como modo de melhor 

proporcionar ao leitor o seu acesso e, com isso, a compreensão do texto da pesquisa em sua 

totalidade. Além disso, os quadros com as transcrições dos discursos dos alunos são 

compostos de informações sem as quais, no nosso entender, a pesquisa se esvazia.  

Ao leitor apressado sugere-se que leia a introdução de cada encontro/aula, que 

consta de um resumo do vivido. Assim, a compreensão da pesquisa como um todo não será 

prejudicada pela falta da leitura completa dos dados.  

3.1.1 Primeiro Encontro/aula 

Encontrei-me com os alunos no primeiro encontro/aula, condição sugerida pelo 

Comitê de Ética ao aprovar o projeto que deu origem a este trabalho.  

Os alunos foram recepcionados com um lanche. Encontramo-nos, alunos, auxiliares 

da pesquisa, pesquisadora, orientadora e algumas mães, na área de convivência livre da 

escola CEPAE. Terminado o lanche, ocupamos uma sala de aula onde a coordenadora do 

projeto Vivenciando a Matemática no Ensino Fundamental, fez as apresentações das 

pessoas que estariam envolvidas nos trabalhos no decorrer dos cinco encontros/aulas: 

pesquisadora, auxiliares de pesquisa e alunos.  

O objetivo planejado seria oportunizar aos alunos a familiarização com o material. 

Assim, a postura assumida foi deixá-los à vontade para que olhassem, percebessem, 

manuseassem, e pensassem as possibilidades de sua utilização. No entanto, tivemos receio 

de que fosse necessário fazer intervenções logo no início dos trabalhos e, para o caso, 

elaboramos alguns questionamentos: Você conhece esse material? Para que você acha que 

esse material foi inventado? Em seu pensamento esse material serve para quê? O que você 

acha que pode aprender de Matemática com esse material? O que você fez? O que você 

quer demonstrar com isso que fez? Por que você fez esse e não outro objeto? O que tem a 

ver o que fez com a Matemática? Poderia me dar um exemplo?O que você vê de 

Matemática nessas peças?  

Após a apresentação do grupo, organizamos os alunos em duplas, entregamos o 

material: um estojo para cada grupo.  Percebemos, neste momento, que nenhum aluno 

conhecia o material.  Determinamos, então, vinte minutos para que se familiarizassem com 
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as peças e interagissem uns com os outros. Não houve necessidade de  intervenção, exceto 

para fornecer o material quando solicitado.  

Percebemos entrosamento nesse período de tempo, entre eles e com o material. 

Envolveram-se com atividades de separar as peças por cor e tamanho, comparando-as entre 

si, criando figuras, montando objetos e apresentando-os aos colegas.  

Como modo de direcioná-los para a Matemática, seguiu-se a atividade elaborada à 

base de interrogações: Há quantas cores nessas peças? Quantas cores você utilizou para 

fazer esse desenho?  Com quantas peças fez?  Os tamanhos das peças são iguais?  Quantas 

peças de cada tamanho/cor tem a figura que fez? Você saberia me dizer o tamanho de cada 

peça? O que você poderia dizer sobre ordem com essas peças? Será que há alguma coisa 

que lembre Matemática nesse material?  Será que poderíamos associar valores numéricos a 

cada uma das peças? O que se poderia pensar de Matemática com elas? 

No decorrer dos trabalhos, a discussão tomou contornos diversos e as perguntas não 

foram seguidas como planejado. No entanto, procuramos conduzir os trabalhos de acordo 

com cada situação, partindo sempre do que o aluno tinha produzido sem nossa intervenção, 

conduzindo as perguntas de acordo com os questionamentos feitos por eles, diante do que 

haviam produzido.  

Para a compreensão dos quadros correspondentes aos encontros/aula, vale lembrar 

o que foi colocado no final do item procedimentos. Ou seja: na primeira coluna estão as 

Situações (Sit), numeradas em ordem crescente para facilitar a localização da fala do 

aluno; na segunda coluna, estão as Unidades de Significado, que são as falas  tais quais 

foram ditas por eles; na terceira, estão as Primeiras Interpretações Esclarecedoras, onde 

digo, com minhas palavras, o que entendi da fala aluno; na quarta e última coluna, estão as 

Afirmações na Linguagem da Pesquisadora, que são as interpretações feitas  sobre as 

informações das duas colunas anteriores.    

Os alunos sujeitos desta pesquisa estão identificados com as abreviaturas: A-Mati, 

B-Leo, C-Gabi, D-Manu, E-Ti, F-Rafi, G-Tiapi, H-Luk, I-Sabi, J-Lemi; L-Elis, M-Igi. A 

letra maiúscula em negrito identifica o aluno na última coluna do quadro, identificado 

como, Afirmações na Linguagem da Pesquisadora, e o nome abreviado, também em 

negrito, identifica o aluno na primeira coluna do mesmo quadro.   

 Na seqüência, encontram-se o Quadro 3: Buscando Compreender as Afirmações 

dos Sujeitos. Este quadro corresponde ao primeiro encontro/aula.  

O texto introdutório do Segundo Encontro/aula encontra-se na página 68. 
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Quadro 3:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
01 Mati: Este não dá. É menor. As peças são de tamanhos 

diferentes entre si. 
A- Identifica o 
tamanho das peças. 

02 
Leo: Nossa que coisa! É, é bonito!  Buscam identificar o 

tamanho das peças. 
B- Surpreende-se com 
a beleza do material. 

03 
Mati: Deixa a gente vê. A gente vai 
montar?  

Com as peças  buscam 
dispô-las, sobrepô-las.   

A–Montam objetos de   
interesse de ambos. 

04 
Leo: Nossa! A  gente parece... Não sei... 
Não sei. Faço o quê? 
 

Não tem certeza do que 
deseja fazer com as peças. 

B- Tem dúvidas e 
pensa no que vai 
fazer. 

05 
Mati: Tá faltando?  
Leo: Parece que tá, tá [...]. 
Mati: Não tá não. Essa deu, deu sim. 

Ao lidarem com as peças, 
discutem possibilidades de 
compreendê-las. 

A e B-  Envolvem-se 
na identificação do 
tamanho das peças. 

06 

Leo: A maior é. Tem pequena, grande. 
O maior é dez, laranja. Este é, é [...] 
Tem vez que dá [...] Cada uma é de um 
tamanho, mas  num sei o que vou fazer, 
é, é [...] Vou pensar primeiro o que, o  
que vou fazer. Pensar, vê, vê  eu fiz, eu 
fiz, eu sei, viu? Olha só, no desenho. 
 

Manuseia as peças, 
identifica que a maior é dez, 
laranja. Percebe  que, às 
vezes, não é possível fazer o 
que deseja. Aponta para o 
desenho e mostra o que fez 
com as peças.  

B- Estabelece relação 
entre cores e tamanho 
e se envolve na 
atividade de pensar 
em montar coisas. 
B- Pensa no que vai 
fazer.  

07 

Leo: É só procurar. Cada um é de um 
tamanho. As  pretas é igual, é, vê, vê. 
Legal, legal, bonito, né? 
 

Vê que as peças de mesma 
cor são iguais em tamanho. 

B- Estabelece relação 
entre cores e tamanho. 
Material  “é legal, 
bom, bonito”. 

08 

Mati: Jóia, vou vê. Vou fazer uma 
coisa. Mais tá fácil. Vê, vê [...] Legal! 
Não são muitos, porque não dá. Muitas, 
mais poucas. Vou fazer uma casa, uma 
coisa, um prédio [...] e contar, né?  
Essas peças é número, né? Eu vou 
pensar [...] 
 

Acha as peças bonitas. 
Percebe que, para o que 
deseja fazer, as peças são 
poucas. Relaciona as peças 
aos números. 

A- Envolve-se na 
atividade de montar 
casas, prédio, coisas. 
Material  legal, fácil, 
bonito. 

 
09 

Leo: Pra gente montar? Montar, sim. 
Vamos montar uma casa, vamos? 

Ao lidar com as peças, se 
propõe a montar objetos de 
suas vivências. 

B- Envolvem-se na 
atividade de montar 
casas. 

10 

Mati: Este é verde. Verde! Esta! Ela é 
bem pequenina, essa é grande.  A gente 
joga. É muito legal este jogo de montar 
coisas, né? Casa não, prédio, desenho, 
castelo [...] Eu sei. Sei sim. Vai cair. 
Muito, legal, legal! Eu sei. 
 

Identifica a maior peças 
como grande e a menor 
como pequenina. As peças 
lhe agrada, os sentidos, são 
belas, legais. Vê 
possibilidade de jogar. 

A- Relaciona a cor 
aos tamanhos: 
pequeno, grande, e 
faz relação com jogo. 
A- Acha o material 
legal.  

11 
Mati: Vamos fazer uma torre. Torre eu 
não sei. Mais eu faço outra coisa até 
bem, bem [...]. 

Pega as peças e monta torre 
e outras coisas mais. 

A- Envolve-se na 
atividade de montar 
torre, coisas [...]. 

12 

Leo: Seis. Esta é seis, seis é essa, só 
verde, mas tem duas verdes... Esta é 
maior.  

Pega a peça verde e lhe 
atribui o valor 6. Percebe 
que há  peças verdes de 
tamanhos diferentes. 

A- Percebe duas 
peças verde de 
tamanho diferentes,  e 
relaciona  a cor e 
tamanhos. 

13 

Mati: Tenho que pensar o que vou 
fazer, montar. Caiu! Penso... Isso não 
dá.  Penso,  mas, não dá.  
 

Tenciona, cogita montar 
algo, mas não consegue de 
imediato. 

A- Envolve-se na 
atividade de pensar 
em montar. 
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Quadro 3:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora 

14 

Prof: Para que, que você acha que 
serve este material?  
Leo: Medir comprimento. Também 
dá pra fazer muito coisa, até conta dá. 
Pra contar. Eu posso fazer até conta 
grande que dá, eu vejo [...]. Vou 
pensar o quê [...].  
Prof: Que medida? 
Leo: Medir de comprimento. Vê só: 
esse é mais grande desses. Óia só! 
Prof: Adivinhar o quê? O que você 
adivinha e com ele?  
Leo- Muita coisa, o valor, o número, 
né? 
 

Mostra as peças e as 
compara percebendo que 
elas lhe possibilitam fazer 
diversas coisas. 
Pensa no que fazer: 
adivinhar, jogar, montar 
coisas, medir. 
Medir: determinar, ou 
verificar, tendo por base 
uma escala fixa, uma 
extensão. Ou em todos os 
sentidos percorrer uma 
extensão. 

B- Atribui funções às 
peças: medir comprimento, 
jogar, contar, montar, 
adivinhar, fazer coisas, 
montar. Relaciona a idéia 
de adivinhar com soma, 
jogo. Mas, tem que pensar. 

15 

Mati: Também pode dividir.  
Prof: Como assim, Mati? Dividir o 
quê? Como? 
Mati: Não, fessora, deixa explicar: 
você não entendeu nada, nada. Deixa 
explicar. Pera, pera, é assim: divide as 
peças, cada qual fica com a mesma 
tanto. Aí a gente esconde todas e vai 
pegando e perguntando quanto [...] 
 

 
Relaciona as idéias de 
adivinhar com identificar e 
juntar os valores das peças. 

A- Atribui valores às peças 
e relaciona a idéia de 
adivinhar com jogo, 
atribuindo valores às peças 
e estabelecendo regras. 
Aponta para a soma, 
pegando e perguntando 
quanto é. 

16 

Prof: Como você sabe contar com 
elas? 
Leo: Ah, sabe sim. A gente conta se 
não sabe é, é [...]. E pega a régua e 
mede. Aí sabe do tanto que for. Ah, 
sabe, sem régua. Se não sabe é até 
burro, porque não ver a coisa como é, 
né? Eu sei, eu vejo. 
 

O aluno diz saber porque 
vê. 
Saber: conhecer, estar 
convencido de, ter a certeza 
. 
Ver: perceber pela visão, 
alcançar com a vista, 
enxergar, distinguir.  

B- Relaciona  peças. 
unidades de comprimento 
da régua e estabelece 
relação de quantidade e 
medida, com  e sem régua.  
Relaciona o não saber com 
burrice. Diz que sabe por 
que vê. 

17 

Prof: Como sabe se errou ou acertou? 
Mati: Pode perguntar de três, de duas, 
de uma cor, qualquer que for. Eu 
sempre sei, aprendi com ligeireza, e 
contar no monte, até quando a mente 
fica tonta. Tonta, muito longe é que 
falta na mente, a mente roda, roda, 
mas sabe, sabe né, né? É isso aí, eu 
sei. Deixa eu mostrar, ta? Deixa eu 
pensar! 
Prof: Como assim? 
Mati: Não, não, pera aí, xô falar [...] 

 
O aluno é sabedor do que 
faz e expressa o desejo de 
falar sobre o que faz. 

A- Além das peças, utiliza 
os dedos para contar.  
Expressa-se sabendo o que 
diz. Envolve-se  na 
atividade de pensar 
conscientemente no que 
faz. 
A- Pensa no que faz, (re) 
elabora estratégias, deseja 
expressar-se.  

 

18 
Leo: Eu já sei: pego o um e faço até a 
fila dá, vê, vê só aqui. Casa! Uma 
torre! Faço um condomínio! Agora 
sai, a mente deu, deu no rumo. Até 
mesmo medir. Contar. Aprender a 
contar Matemática, eu sei, eu sei. É só 
pensar, né? [...]  

O aluno diz que sabe por 
que faz na fila e vê. 

B- Pensa em montar coisas 
e aprender Matemática. 
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Quadro 3:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

18 

Prof: O que você acha que dá pra fazer 
com essas peças?  
Manu: Ah! não sei não fessora, só 
fiquei montando e brincando. É boa 
demais pra montar quadrado e fazer 
quintal, fazer muro e montar figura de 
três e quatro e de cinco lados, casa. 
Tudo eu só fiz esse pensamento, mas 
sei não. 

O aluno acha as 
peças boas para montar e 
brincar, mas também para 
pensar. 

D- Acha as peças 
boa para brincar, montar 
coisas, figuras 
geométricas, quadrados, 
retângulo e figuras de 
cinco lados, casas e tudo. 

D- Se preocupa 
em pensar, mas  diz que 
não sabe.. 

19 
Prof: E você, Gabi, o que viu nesse 
material que te chamou a atenção? 
Gabi: Eu vi muita coisa. O  amarelo e 
o roxo são cores diferentes. Amarelo é 
5, o roxo é 4. Já  vi isso, e também que 
pode somar se quiser. Não sei se é, 
mas pode, pode até fazer de conta que 
vai montando e somando.  

Viu que as peças são 
números e que pode fazer 
contas e montar fazendo 
montes. Até tabuada. 

C- Relaciona as cores aos 
números, diz que pode 
somar sem fazer contas, 
mas montando e fazendo 
quadrados. E, muitas 
figuras diferentes. Se  
quiser, pode fazer os 
números e tudo mais.  

20 

Manu: Ah, não é quatro é 3, 5. Não! 
Esse tem 5 e esse tem 4, então 5+4 é 9. 
Essa é 6. Pode, fessora? Pode? Preto + 
preto dá [...] Difícil [...] Não sei [...] 
Agora deixa eu vê... Gabi, você, você 
me empresta um laranjada?  Ah, é 
muito lega! Fazer essa soma. 

O aluno manuseia as peças e 
vai identificando os valores 
de cada uma. Diz que, é 
legal fazer soma com o 
material. 

D- Mede as peças com a 
régua e identifica números 
irregulares. Vê no material 
possibilidade de somar. 
Constrói figura 
geométrica. 

21 

Manu: Nossa! Consegui! Consegui 
[...], mas foi de um a um. Olha essa 
alaranjada... Consegui seis 
centímetros... Dá seis é verde. O preto 
são tamanhos diferentes. E o outro vai 
dá uns quatro centímetros.  
Gabi: É assim mesmo! 
Manu: Eu não estou entendendo nada. 
Matemática é difícil, por isso que eu 
bombo né? Matemática é difícil... Eu 
quase bombei ano passado. Eu não sei 
Matemática. Mas essa tá fácil, fácil... 
Será  que é assim mesmo? Será?  
 

 O verde é seis, verde e 
preto são tamanhos 
diferentes.  

 
O aluno diz que 

Matemática é difícil. Acha 
fácil trabalhar com as peças. 

D- Demonstra auto-estima 
por ter conseguido 
identificar o tamanho das 
peças e a diferença entre 
as cores e tamanhos.  
D- Acha Matemática 
difícil, tem dúvidas quanto 
à possibilidade de ter 
acertado. B- Mas, com as 
peças, a matemática, é 
fácil. 

22 

Gabi: Vamos vê. Tem ah, ah, 10 
centímetros. Então dez, esse é dez. 
Laranjado né? 
Gabi: Então! Por quê? Por que [...] tu 
não mede com os brancos. Assim, é, é.  
Assim é, vê que dá né? Pensa como 
vamos continuar, né? 
 

O aluno diz que laranjado é 
10. 

 
Com o branco, fica fácil. 

 
Pensa como vai continuar. 

C- Demonstra segurança 
com relação a cor peças, 
valor numérico, 
comprimento.  
C- Reconhece que pode 
medir,  utilizando as peças 
de valor 1. 

23 

Manu: Desistir por agora. Vou pensar. 
Desisto... Parece que tem uma, uma 
coisa que não dá. Matemática é assim. 
Mas eu vou tentar fazer dessa forma, 
se não der certo mudo este. Deixa 
pensar, tá? 
 

Acha Matemática 
difícil, mas não desiste de 
tentar. 

D- Desanima ao não 
entender como proceder 
para somar. Precisa  
pensar para continuar  
trabalhando com as peças. 
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Sit Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
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Afirmações 
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24 

Gabi: Vamos fazer conta. Acho que é 
bom pra fazer contas. Vamos ver: seis,  
2 desse é 8. Sim, olha, olha, aí ver! Deu 
sim [...] é, é [...] 

A aluna compara e identifica 
o valor das peças. 

C–Compreende o que faz 
e acha o material bom 
para fazer contas. Sente  
facilidade com a soma. 

25 
Manu: Ah, tem 4+1 é 8. Não. Não é. 
É, mais 4 é 8.  
Gabi: Assim é, é.  Assim é. Desistir 
por agora. Vou pensar, pensar, né? [...] 

Aqui ficou entendido  que 
4+1 é 4+ uma peça de 4. 
Pensar: fazer reflexão, 
refletir, raciocinar, cogitar, 
imaginar, avaliar pelo 
raciocínio, estar preocupado. 

D- Entende quando junta 
as peças e obtém um 
resultado.  
C- Reconhece a 
necessidade de pensar, 
raciocinar, para trabalhar 
com o material. 

26 
Manu: Ah, é bom, ir de um. De um vai 
muito bom, né, né? Eu chego lá, né? 
Manu: Vou colocar dois pauzinhos...  
Gabi:Você me dá um alaranjado?  

 
É bom ir de um em um. 

D- Compreende a idéia 
de seqüência tendo como 
base a peça um. 

27 
Manu: Ai, que bom! É uma 
brincadeira boa.  

Diz que o material é bom 
para brincar. 

D- Acha o material bom 
para brincar. 

28 

Manu: Não dá não, é pequeno. Dá 
pequeno não! Deu, deu! Agora eu 
posso tirar um desse menor. A gente 
vai precisar de mais peças né, né?  
Vamos fazer um maior. Um maior 
também dá. né, né? [...] 

Fazer maior, menor também 
dá. 

D- Demonstra entender e 
gostar de compor e 
decompor números com 
as peças. Vê 
possibilidade de compor 
números grandes com as 
peças. 

29 
Gabi: Nessa ordem não dá, mas assim 
dá. Agora eu posso tirar. Se eu tirar 
essa, dá, eu consigo. Assim é menor.  
Eu vi sim.  Dá, um dá, dois dá, três dá, 
quatro [...] Esse não!  
Manu: Sobrou muito, num é? 
 

Pega as peças e fazem 
tentativas. 

 
Percebe  a ordem que pode 
ser feita com as peças. 

 

C e D- Compõem e 
decompõem. Tentando,  
observam o que é 
possível e o que não é 
possível fazer com as 
peças.  

30 

Manu: Sabe aquele desenho? A gente 
faz. Faz, mas são poucas. A gente 
acrescenta mais, esse e esse dá, né? 
 

A gente acrescenta mais esse 
e esse e dá. 

C e D- Envolvem-se na 
atividade de montar. 

31 

Prof: O que você acham que dá pra 
fazer com essas peças? 
Gabi: A gente vai aprendendo medida, 
a gente vai aprendendo conta. Outra 
vez, a gente vê que não dá. Não dá 
porque, se a gente pega as pequenas, 
falta; se a gente pega grande, aí sobra 
ta?  
Manu: A gente vê quando que é 
menor, qual que é maior. A gente 
sabe... que, que mede outro. Ah, tem 
essa e essa [...] dá oito. Pode dá mais 
grande. A gente sabe, sim. 
 

 
Aponta o material e diz: 
aprendendo medida, conta. 

  
A gente pega as grandes e 
sobra; se a gente pega as 
grandes, falta. 

C e D- Demonstram que 
o material favorece a 
composição e a 
decomposição de 
números. 
C e D - Dizem que, com 
as peças, dá pra ver 
quando dá certo e quando 
dá errado o cálculo. 

32 

Gabi: Oito? Outro também dá. Dá sim. 
E tem muitos que dá. Todos dá. Não, 
não dá. Agora esses materiais é bom. 
Tem os pequenos que pode provar. 

Pega a peças e diz 8. 
Expressa que os materiais 
são bons. Há os pequenos 
que podem provar. 

C- Acha o material bom. 
Pode provar.   
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32 
Manu: Provar?  Provar o quê?  
Gabi: Sim. Eu não sei se é grande.  
Manu: Grande deu, deu sim, 

Dizem que com elas 
conseguem provar. 

C e D- Verificam o que 
dá certo e o que dá 
errado. Idéia  de provar. 

33 
Gabi: Sim, grande é difícil! Mas ele é 
muito. Ele dá. A mesa não dá. Não dá, 
mas, mas, mas a Matemática dá, dá [...] 

A mesa é pequena para 
montar. Na Matemática cabe 
qualquer quantidade. 

C- Fazer Matemática 
com as peças requer 
espaço maior do que 
fazer contas. 

34 
Manu: Vamos pensar. Eu pego duas e 
três e quatro.  Agora vamos vê, vê na 
régua.  

Confere com a régua. D- O material o 
impulsiona a pensar sobre 
o que vai fazer. 

35 
Gabi: Essa, essa, essa, essa [...] tai, 
deu. Deu. Deu de novo. 
Manu: O quê? Não entendi foi nada. 
Gabi: Sim, pode pegar. Um, um, um 
[...] viu? deu.  
Manu: É assim, sim... Se, pegar de 
pequeno vê se, se, se, vê, ué [...] Não 
sei não. Mas se for grande... 
Gabi: Grande também.  Faço [...] faço 
[...] não, se eu quiser faço [...] mas ah, 
ah, então. Agora a gente vai vê uma 
coisa. Quando a gente vê, aqui tá o 
número, um cinco + seis. Aqui tem 
seis, mas este é, é seis.  

O aluno não entende, mas 
busca entender. 

 
O aluno analisa as peças e 
percebe o número. 

 
Soma com as peças.  

C- Sente-se aprendendo 
ao efetuar o cálculo com 
as peças. Anima-se ao 
conferir o resultado com 
as peças. 

 
D- Percebe que, trocando 
as peças, consegue o 
resultado que deseja. 

 
C- Articula calcular com 
as peças e diz que, 
quando percebe, já 
conseguiu. 

36 
Prof: Com essa material dá pra fazer o 
quê?  
Gabi: Conta. De todo jeito eu fiz, e deu 
esse + esse, deu esse, olha bem, vê. 
Deu esse + esse + esse. Deu  a laranja. 

O aluno coloca as peças 
paralelamente e percebe 
soma entre os números. 

C-Vê possibilidade de 
fazer conta com o 
material e soma as peças 
igualando-os a outras 
peças. 

37 
Prof: Com esse material dá pra fazer o 
quê?  
Manu: Conta e desenhar e contar e 
tudo que quiser . Vê só aqui, óia. 

Pede para que a 
professora olhe o que ele 
fez. 

D- Compreende o que faz 
e vê possibilidade de 
contar, montar coisas. 
Mostra o que fez. 

38 
Prof: E o valor, a quantidade de cada 
peça, já sabe?  
Gabi: Sabe, sim. É só medir na régua. 
Mas  também sem medir eu sei, porque 
tem um, um, um,  aí eu coloco junto e 
sei, sei tudo. Ele é bom pra saber, né? 
Bonito, né? 

A aluna olha as peças e diz 
que é bom para saber, medir, 
coloca  junto e sabe. 

Acha o material 
bonito. 

C- Relaciona cor a 
comprimento sem 
precisar medir em réguas. 
Junta as peças e sabe. 
Acha o material bonito. 

39 
Manu: Eu gosto mais de montar, fazer 
muro, coisas e quadrado e outras 
figuras. Tudo dá e fica até construir, 
óia!  
 

Olhas as peças e mostra o 
que fez. 

D- Diz que gosta de 
montar e construir muros, 
quadrados, figuras, 
coisas, castelos. 

40 
Prof: Qual que é o tamanho da peça 
azul, Manu?  
Manu: Xô ver fessora... É, é , é 8, é? 
Prof: Quantas peças vermelhas eu 
poderia juntar para dar a pecinha azul?  
Manu: É, é [...] é 4 fessora. 
 

Olha a peça azul e diz o 
número correspondente. 

 
Olha as peças vermelhas e 
diz o seu valor. 

 

D- Demonstra saber o 
valor das peças sem 
precisar medir na régua.   
D- Soma comparando e 
igualando as peças a 
outra maior. 
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41 
Prof: Qual o tamanho da amarela? 
Gabi: 5. Também 5 branca dá  
amarela, né, fessora? 
 

O aluno avança e diz que 
cinco peças brancas equivalem 
a uma peça amarela. 

C- Compreende a relação 
número-peças.  

42 
Prof: O que você acha que dá pra 
aprender com esse material? 
Manu: Montar casa, tapete, fazer 
curral e montar sobrado e prédio e 
tudo que quiser.  
 

Diz que as peças são boas para 
construir figuras, desenhar e  
colorir. 

D- Na atividade escrita, 
reforça a idéia de montar 
e desenhar coisas. 
C, D- Entendem e 
explicam o que fizeram.  

43 
Prof: Gabi! O que você acha que dá 
pra aprender com esse material? 
Gabi: Ah, professora, dá pra fazer 
tudo: pintar, desenhar, contar, fazer 
conjunto, montar, brincar de casinha 
e contar, e fazer conta de tudo 
tamanho. Eu entendi tudo. Até mais 
se quiser eu faço. Eu achei muito 
bom né? Muito legal fazer com ele. 
Prof: Faz o quê? O que você faria aí 
para que eu veja? 
Gabi: Faço esse + esse + esse + esse 
e vejo dá, dá, deixa vê, vê é, é, é, 
deixa vê. É, é, deixa vê. Pára  aí tá? É   
18, é? No vai um, eu demora e nunca 
sei... Assim... a gente vai 
desenvolvendo na mente, no sentido 
de tudo. No vendo, a gente até gosta 
mais, né? 
Prof: E no papel, você sabe? 
Gabi: No papel eu monto do mesmo 
jeito, só fica no redondo, no dez e na 
naquele mais pequeno que não pode 
mais, né?  Aí fica no menor, né? 
Prof: Este menor a gente chama 
como? 
Gabi: Não sei, mas eu sei. 
Prof: O menor a gente chama de 
unidades, tá? 
Gabi: Assim eu sei... Esqueço, né? 
Prof: E no redondo, a gente chama 
como? 
Gabi: [...] É no dez? Como mesmo? 
É, é, acho que é [...] 
Prof: No dez a gente diz dezenas, tá? 
Gabi: Ah é, fessora, é isso...eu sei, 
né? 

 
 

Mostra as peças e, ao indicar 
várias delas, diz que a soma 
resulta em 18. 

 
Vendo, a gente até gosta mais, 
né? 

 
 

C– Demonstra na 
atividade escrita que o 
material é bom para: 
brincar, desenhar, fazer 
conjuntos, fazer contas. 

 
C- Demonstra segurança 
em realizar soma com as 
peças, chegando ao total 
18. 

 
C-Acha o material legal, 
bom,  bonito! Bom para 
fazer montagem com . 

44 
Tiapi: 3+2 é 5: Olha aí, vê estas 
como tá, vê? Mas eu vou é colocando 
na prova, eu vejo, né? É, é isso... Tá 
desenvolvendo no pensamento, né? 

Olha as peças e diz que está 
desenvolvendo o pensamento. 

G- Compreende a 
possibilidade de somar 
com as peças. 
Quer provar o que fez. 
Pensa no que fazer. 
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Quadro 3:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

45 
Prof: Se eu quiser formar 17, Tiapi?  
Tiapi: Dezessete, é [...] ah! Eu não 
sei, mas de um eu sei, tá? Coloca um, 
um, [...] até chegar lá.  
Prof: Se eu quiser formar 17, Tiapi?  
Tiapi: Tentar, tentar, tem que ter 
tempo, é... Mas eu sei que dois... Só 
não sei de já, mas eu sei. 

 

  
O aluno soma os números um 
a um. Tem dificuldades de 
formar o número 17 com três 
peças-números. 

G- Vê nas peças 
facilidade para realizar 
soma, partindo da peça 
um. G- Idéia de 
seqüência. Ao tentar 
somar números maiores 
demonstra fragilidade em 
relação à tabuada. Diz  
que precisa de tempo 
para pensar.   

46 
Prof: Se eu quisesse formar 9?  
Luk: Essa não é. Essa não é. Essa é. 
E pega o azul essa é, é 9. 
Prof: E com mais de uma? 
  
Luk : Dá. Não dá. Não porque nove é 
[...] mas dá, dá. Dá se colocar essa + 
essa. Essa é [...] essa é [...] dá, dá sim, 
fessora, essa + essa dá. Num dá? Dá 
né? Deu, né?   

 
O aluno pega a peça azul e diz 
que ela corresponde ao 9. 
Tentando,  o aluno consegue 
formar o nove com duas 
peças. 

 
H– Demonstra relacionar 
as peças aos números. 
Tem dificuldade com a 
tabuada. 
H- Demonstra segurança 
ao trabalhar com as 
peças, soma com 
facilidade utilizando o 1. 

47 
Prof: Então! Como vocês sabem? 
Como sabem que as somas de vocês 
estão certas? 
Tiapi: Sei [...] não sei. Sei sim. É 
porque.  Essa, essa, essa [...] Taí, deu!  
Deu, eu sei que dá tudo. É preciso 
também vê. Agora, é preciso vê 
outro.  Agora vou tirar. Por cada uma 
na ordem na Matemática é, é, é [...]  
 

Coloca as peças  na ordem da 
Matemática.  

 
 

G- Sente-se aprendendo, 
demonstra compreender a 
idéia de agrupar, 
comparar quantidades e 
associá-los, substituindo 
várias peças por uma e 
colocando as em ordem 
crescente. 

48 
Prof: Ordem crescente, vocês 
conseguem?  
Tiapi: Vamos pensar.  Pega um dois 
[...] está na ordem?  Aqui tá o 
número, 1, 2, 3, 4, 5 [...] 9, 10.  
Prof: Ordem crescente é assim?  
Tiapi: Ordem de cima... pera, pera, 
não, não, pera aí. Ah! de baixo para 
cima não, decrescente não é, é cresce. 
 

Pega a peça e conta um a um. 
 

Mostra  a ordem crescente da 
peça maior para a menor. 

 
 

Refaz raciocínio, fala e mostra 
corretamente. 

G- Relaciona a idéia de 
subir e descer à ordem 
crescente e decrescente. 

 Percebe que 
verbalizou errado e 
corrige com facilidade. 

 

49 
Prof: De baixo pra cima é ordem?   
Luk: Ordem crescente, de cima pra 
baixo; ordem decrescente, de baixo 
pra cima. Sobe e desce, né, fessora? 
Tem de vê, né? Legal! Legal, mas 
tem que vê, vê direitinho as coisas 
que dá.   
Luk: Ah, eu pego o dois, eu pego a 
vermelha, nossa, quê...  Nossa, que 
legal! Legal, 4 e 5.  

Acha legal colocar as peças 
em ordem crescente e 
decrescente. 

 
Entende o que faz. 

H- Relaciona a idéia de 
subir e descer (escada) à 
ordem crescente e 
decrescente.  

 
 

H- Acha as peças legais e 
diz que dá pra ver 
direitinho o que faz. 

50 
Luk: Tudo junto, junto, muita com 
[...] Fica mais fácil... fácil, não, bom! 

Acha bom juntar as 
peças. 

H -Acha fácil e bom 
trabalhar com muitas 
cores juntas. 
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Quadro 3:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

51 
Tiapi: Bom [...] Bom nada! É  
preciso vê, vê a cor, vê o jeito, vê o 
tamanho, ver tudo, né?  

Diz que tem de olhar as peças 
com cuidado. 

G- Acha bom trabalhar 
com as peças mas tem de 
ver a cor, o jeito e o 
tamanho. 

52 
Luk: Contei, contei, se não der, então 
pego a menor. Agora, vamos fazer, 
fazer, Este é bom, bom. Agora eu 
vejo! Entendi, entendi.  

Conta e conjectura hipóteses 
para fazer coisas. 

H- Acha  o material bom, 
diz que entendeu e vê 
possibilidade de troca de 
peças.  

53 

Prof: Sabi, como você representaria 
o 8? 
Sabi: Ah,  eu não, não sei. Pare aí. Eu 
pego a preta. É, eu pego a preta e o 
um, né? 
Prof: A preta é quanto?  
Sabi: Deixa vê. É, é, é 7. Eu, eu, eu 
pego o 1, aí é 8.  
Prof: Tem outra forma?  
Sabi: Hum! Tem! Mas só, só duas: 
de 3 e de 4 e uma de 1 é sete, aí oito.  
Prof: Você encontrou o sete?  
Sabi: Sim, é marrom... Sete, sete é 
marrom. Não, não, é o preto. Ah, é só 
vê.  
Prof: Vê o que?  
Sabi: Vê os cubinhos. Se der, então, 
é, é o tanto, né?  
 

 
É só ver os cubinhos de valor 
1 que sabe.  
O aluno pega peças de valor 1 
e as expõe paralelamente a 
uma peça maior. 

 
I- Sente-se aprendendo. 
Efetua a soma ao 
identificar e relacionar o 
tamanho e cor das peças. 
I- Demonstra encontrar 
facilidade para verificar 
resultados, utilizando a 
peça um. 

54 

Sabi: Então vou montar uma casa, 
muita coisas, né? Eu acho muito 
legal! Fico o dia todo aqui fazendo e 
não acaba a idéia. Eu gosto de ficar 
com ele fazendo. 

acha as peças legais. 
 

Gosta de ficar lidando com o 
material. 

I- Vê nas peças facilidade 
para montar casas e 
muitas coisas. 

55 
Lemi: Agora você coloca. Agora a 
gente coloca mais verde, a gente 
pega... Não! Não sei... Aí,  agora a 
gente pega. Vamos tentar fazer com 
todas as peças? É, com todas mesmo.  
Sabi: Então: um prédio! Tem que ser. 
Fazer um prédio. O azul a gente não 
vai precisar mais..  
 

Selecionam as peças. 
Conjecturam possibilidades 
tentando fazer um prédio. 
Montam objetos. 
Identificam o valor das peças. 

J, I - Idealizam 
montagem de prédio, 
objetos, e fazem escolha 
de peças identificando 
cores e tamanho. 
Norteiam-se  na idéia da 
ordem crescente e 
decrescente.     

56 
Lemi: Agora eu sei: É só colocar do 
menor para o maior. Começando do 
laranjado. Ah, não, o contrário; 
começando do maior para o menor, 
terminando no laranjado.  
 

O aluno olha as peças e diz 
que sabe. 

Começando do 
laranjado, do maior. 

J- Sente-se aprendendo, 
confiante ao refazer o 
raciocínio, percebe que 
erra quando se refere ao 
laranja como peça menor. 

57 
Sabi: Aí, faz a ordem decrescente 
assim e decresce assim. 

Mostra as peças e diz como 
faz a ordem crescente e 
decrescente. 

I- Identifica as ordens 
crescente e decrescente.                                     

58 
Elis: Agora eu vou fazer com todas.   
Igi: Pois é, é, com todas mesmo.  
 

Diz que vai fazer com 
todas as peças. 

L- Se dispõe a trabalhar 
com as peças. 
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Quadro 3:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos(continua) 

Sit Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

58 

Elis: Vamos tentar um prédio?  
Igi: Um prédio. Pois é, é, então faz 
assim... Não, vamos fazer menor. 
Então faz assim.  
Igi: Preto. Quanto é?  É 7 né, né?  
Então, põe duas. 

Tentam montar figuras. 
Preto é 7. 
 Põe duas peças. 

 

L- Identifica tamanho, 
valor das peças e se 
envolve com a idéia de 
montar prédio.    
M- Identifica tamanho 
das peças  e monta 
prédio.    

59 

Elis: Assim então, coloca uma maior 
alaranjada. Não, não dá.  Duas então 
dá para fazer do menor para o maior.  
Igi: Maior, alaranjada. Menor, essa 
branca. 
Elis: Vamos, vamos vê do maior para 
o menor, qual que é o maior... Então 
organiza do maior para o menor.  
Igi: Deixa vê. Do menor para o 
maior? Ah!  
Elis: Eu começo do alaranjado. 

 

 
Organizam as peças do maior 
para a menor. 
O alaranjado, maior. 
A verde é do mesmo tamanho. 

L, M – Sentem-se 
aprendendo e identificam 
tamanho numérico das 
peças em relação à cor.  
L, M- Relacionam a idéia 
de ordem crescente e 
decrescente montando. 
L, M – Identificam a 
idéia de igualdade entre 
peças da mesma cor e 
fazem   relação a maior 
que e menor que. 

60 

Elis: Tá errada, errada.  Amarelo 6 é, 
depois 5, cinco não, então tá errado. 
Tá certa. Certo, então vamos ver. 
Como fica depois da roxa, é a verde 
clara. Depois a vermelhão, 2 a 
vermelha dá. Ah, o branco é um.  

Vê o erro e o acerto. 
Diz que a vermelha é dois. 
Branco é um. 

L – Identifica o valor das 
peças e relaciona os 
valores numéricos às 
cores.   

 

61 

Prof: Quantas pecinhas vermelhas eu 
poderia juntar para dar a peça azul?  
Elis: Ah, eu acho [...] Ah, vou achar. 
Não, é só vermelha?  
Prof: Quantas você usou?  
Elis: Ah! [...], deixa vê. Juntei é 
verde-escura.  Duas de 5 deu uma 
laranja.  Então?  E depois da preta.   
Então, tá errado.  Verde, depois de 
verde-clara.  Preta. É, é 5, né, né? [...] 
 

 
 

Junta as peças e verifica os 
valores. 

 
 

Duas de cinco deu uma 
laranja. 

L- Relaciona as cores aos 
números e soma as 
quantidades. 
L- Refaz raciocínio 
várias vezes  na 
identificação das cores 
em relação  aos números.  
L- Relaciona a idéia de 
composição e 
decomposição. 

62 

Prof; Qual é o tamanho da peça azul, 
então?  
Igi: Azul é, é, é 9, é? 
Prof: Quantas peças vermelhas eu 
poderia juntar para formar a pecinha 
azul?  
Igi: Ah, fessora, é [...] é 4 né? Acho, 
acho, né? 
Prof:Qual o tamanho da vermelha?  
Igi: É 2 né? é, é isso. 
 

 
Azul é nove. 

 
Quatro peças vermelhas  
formam uma azul. 

M - Demonstra segurança 
ao identificar o número 
em ralação à cor. 
M- Relaciona a idéia de 
composição e 
decomposição. 

 

 
63 

Prof: Quantas vermelhas para dar a 
laranja?  
Igi: Pra formar a laranja é, é 10.  
Então  é 5 né, né? [...] 
 

Para  formar 10, utiliza duas 
peças de valor 5. 

M- Identifica os valores 
das peças e soma. 
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Sit. 
Unidades de 
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Primeiras Interpretações 
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Afirmações 
na Linguagem da 
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63 
Prof: Qual o tamanho da amarela? 
Igi: Duas de 5. Deu não. Deus [...] 
não deu [...] Uma... Ah, não é do 
laranja que falei.  
Prof: Uma vermelha e uma 
amarela,  quanto dá?  
Igi: 5 e 2 vai dá [...] Não, seis, ah 
[...] né? [...] É, é 7, né? 
 

 
Procura modos de trabalhar com 
as peças. 

M-  Relaciona cor ao 
número e realiza cálculo 
de somar.   
M- Ver a possibilidade 
de formar o mesmo 
número com várias cores. 
M- Identifica os valores 
das peças. 

64 
Prof: Uma verde-clara com uma 
verde?   
Igi- É uma verde, 3 + 2, deu [...] 
Ah, deixa vê: então eu vejo essa...  

 
Olha as peças e identifica seus 
valores. 

M- Realiza soma, 
demonstrado com as 
peças. 

 

65 
Prof: Ordem crescente com as 
peças, você sabe? 
Igi: Sei é da ordem crescente, é, é 
[...] do menor para o maior ou do 
maior para o menor. Ah, eu acho 
que é do menor para o maior, né? 
É, é, é isso [...], eu acho né? 
 

Olha as peças e diz que sabe a 
ordem crescente. 

M- Demonstra ter 
entendido  o conceito de 
ordem crescente e 
decrescente. 

 

66 

Prof: Rafi! Qual o valor dessa 
peça? 
Rafi: O preto é, é 7. A branca é 
um? Hum [...] 7+1.  
Prof: E aqui?  
Rafi: Aqui, 6+2 é 8. Eu sei: 6 
branca uma vermelha, uma branca  
dá  8, dá 8? Não.  Não dá! Vamos 
ver  6 brancas e uma vermelha é, é 
8. 
Prof: Vermelha+amarela é quanto? 
Rafi: Deixa vê, vê, [...] é, é, é [...]. 
O tamanho da amarela? É 5. 
Vermelha 2,  dá, dá 5 + 2 é 7, é [...]. 
   

O aluno diz: eu sei: 6 branca e 
uma vermelhar é 8 . 
Amarela é 5. Vermelha é 2. 5+2 
é 7. 

 

 
F- Relaciona as cores aos 
valores numéricos. 
Afirma saber o que diz. 

 
 

F- Realiza soma, 
identificando os valores  
numéricos  nas peças. 

 

67 

Prof: Com esse material o que dá 
pra fazer com ele? 
Rafi: A gente aprendeu, aprendeu 
que dá pra fazer porta, fazer casa, 
ordem crescente, ordem 
decrescente,  

A gente aprendeu. 
 

A gente pode pegar a pecinha de 
10 e pegar outra e fazer várias 
contas. 

F- Acha que o material é 
bom para montar casas, 
torres [...], fazer contas, 
ordem crescente e 
decrescente. Sente-se 
aprendendo. 

68 

Prof: A 8 qual é?  
Rafi: A gente, deixa vê: 8, a 8, a 8 
[...] 4 vermelha, dá 8.  
Prof: E quanto vale a vermelha?   
Rafi: Dois. Eu posso dizer que 
vermelho é 2.  
Prof: E se não tiver a régua? 
Raf: não sei...  
Prof: Não mesmo?   
Rafi- Ah, então deixa vê. Não sei. 
Se  eu pegar o 7. Sete é o preto.  
 

“Sete é preto.  
Sem régua, a gente pega o 
laranjado 10 e, já que o 
laranjado é 10, então o azul vai 
ser 9 e marrom vai ser 8, e o 
preto 7”.  

 
Mostra as peças e identifica 
seus valores numéricos. 

F- Acha que com a régua 
mede com mais 
facilidade, mas 
demonstra saber os 
valores das peças sem a 
régua.  
F- Reconhece que a 
régua não faz falta na 
identificação dos valores 
numéricos das peças. 
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Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora 

68 
O laranjado é 10, então o azul vai 
ser 9 e marrom vai ser 8 e o preto 7.  

O aluno diz que já sabe tudo. 
 Sete  de um deu a preto, 7. 

F- Identifica a unidade, 
compondo e 
decompondo. 

69 

Prof: Você tem certeza que  é 7? 
Rafi- Certeza? Certeza, 

certeza eu não tenho. Mas eu posso, 
posso vê. Pera,  pera, taí! deu. 
Prof: Quem é 6 ?  
Rafi: Verde-escuro.  
Prof: Será?  
Rafi: Verde-escuro é 6.  
Prof: Como você descobriu?  
Rafi: Peguei 6 de 1 e deu 6. Deu. É 
essa. 9, cubinhos deu 9, né? 
 

O aluno descobre os valores das 
montando com as peças de valor 
1. 

  

F- Quando não tem 
certeza dos valores das 
peças, recorre às peça 1  
para provar. 
F- A peça de valor 1 é 
referencial para encontrar 
os números maiores. 
F-Vê possibilidade de 
encontrar qualquer 
número com as peças 
brancas. 

70 

Prof: Ti, o que você fez? 
Ti: Fiz para fazer torres, casas, 
fazenda, cercas, casinhas.  
Prof: E de Matemática?  
Ti: Contas e tudo. 
Prof: Pegue a preta, azul, verde-
claro e vermelho, quanto dá?   
Ti: É, é, é, é [...] é 14.  
Prof: Explique.  
Ti: Eu peguei do menor e maior e 
fui colocando junto. E deu, deu 14.  
Prof: Tem certeza?   
Ti: Sim, uai.  
Prof: Como?  
Ti: Juntando 14 de 1, uai, né? [...] 
Então é isso, né? 
 

 
O aluno diz que de Matemática 
ele pode fazer conta e tudo. 
 
O número 14 ele faz pegando 14 
peças de valor 1. 

E- Acha o material bom 
para montar, fazer torres, 
casas e fazer contas. 

 
 

E- Realiza com 
facilidade a operação de 
adição utilizando  as 
peças brancas de valor 1. 

 
 

71 

Prof: Marrom, amarelo e laranja, 
quanto dá?   
Ti: Acho que dá [...]. Ah! Tenho 
que pensar, né, pensar... Hum, hum, 
pera aí. Só sei pensar com, com, 
com o um, posso? Pensei com o 
branco.  Os cubinhos até dá o 
marrom dá, dá , dá [...] é 8, né? Vê  
aí, deu, deu sim [...] 
 

 
Pensa no que faz e se coloca 
como acertador do que faz.  

E- Tem que pensar para 
realizar soma com as 
peças, tendo como 
referência a peça de valor 
1.  
Confia no que diz e 
mostra saber o que está 
fazendo. 

72 

Ti: Fessora,  eu fiz o 25. 
Prof: Você sabe dizer como 
chegou ao 25?  
Ti: Cinco de laranjado.  Depois, eu 
não sabia quanto era o de marrom. 
Então, eu peguei os cubinhos e deu 
sete. Marrom é, é sete, sete é 
marrom. Eu peguei os cubinhos, aí 
sim, dá. Aí eu peguei e somei 10, e 
somei, e deu 15. Aí, deixa eu vejo, 
né, é, é, pera aí [...]. 
 

 
“Depois, eu não sabia quanto 
era o de marrom.  Então,  eu 
peguei os cubinhos e deu sete. 
Então, deu certo”. 

E - Demonstra segurança 
e raciocínio ao trabalhar 
com as peças e utiliza a 
peça 1 como referência. 
Encontra facilidade para 
realizar soma de números 
grandes, utilizando o 
laranja (10) como 
referência. 
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72 

Fessora, é  25 é. 
Prof:  É 50? 
Ti: Esse é redondo, né? É 50, é?  
Eu posso pegar  laranja?  É,  é  [...] 
é 5 de10 é? Ah,  deu, deu 50,  né?  
deu ? 
Ti: É, é 10, 10 é, é alaranjado. É, eu 
sei [...] 

Diz que o número terminado em 
zero é redondo. 

 
O 10 é alaranjado. 

E- Identifica o valor das 
peças e se diz sabedor do 
que faz. 

73 

Prof: Ah, assim olha... De acordo 
com as cores das peças. 
Rafi: Ai, tô com vontade. Essa aqui 
para tirar uma dúvida. Aí, depois eu 
tenho que... 10, 9, 8, isso aí. Você  
vai colocar o número. Como  o dez 
é maior,  eu coloco aqui. 10, 9, 8, 
então eu faço. Acho que é o 
marrom depois do azul é o marrom, 
É, eu sei também. É, tá, bom, tá, e 
se eu tirar? Tirar não pode, porque 
já pintou. Pintou não apaga, não. 
Não, não, ah, cadê a calculadora? 
Tá, não tem. Tem, tá lá. 
 

 
 

Pega a peça para tirar dúvida. 
 

É difícil refazer a atividade feita 
no papel. Tirar não pode porque 
já pintou. 

F- Utiliza raciocino para 
realizar a atividade de 
pintar. 

 
F- Erra nas cores em 
relação ao número e,  
diante da atividade feita 
no papel, tem dificuldade 
em refazer seu raciocínio. 

 
F- Sente-se seguro. 

74 

Prof: Então, você sabe? 
Rafi: Olha, não precisa de nada. Eu 
sei. Ai, que atividade linda, posso 
levar pra casa, fessora? 
Prof: A oito é que cor? 
Rafi: Ah, é mesmo, eu esqueci. A 
oito é marrom. 
 

Diz que a atividade é boa e 
deseja levar o material para 
casa. 

 
F- Anima-se e acha a 
atividade bonita e 
identifica as cores com 
facilidade. 

75 

Prof: A sete é que cor? 
Rafi: A sete é [...] é, é... Esqueci. 
Mas eu sei. Sei sim, é só medir. 
Medir? Sim. O 1 dá certo. A 5 é 
amarelo. A 4 é rosa, né? A três é 
verde-claro. Agora, vamos ver. Vê 
se dá. É pincel, pincel é bom,  mas 
a cor não dá. Essa atividade é 
massa, né? É, mais ela é boa eu não 
sei, sei mas eu acho, acho sim.  
Agora, vamos vê: já deu 10. Ela  
não é 8. 
 

Mede as peças com as peças 1. 
 
Olha as peças e compara para 
ver se deu o número 10. 

 

F- Demonstra ter 
relacionado a peça branca 
com a idéia de 
composição de todos os 
números. 

 
F- Empolga-se  com a 
beleza da atividade e se 
propõe a contar. 

 
 

76 
Prof: O que fizeram? 
Ti: Êpa! Então? Então! Tem 
quadrado, tem retângulo, tem 
triângulo. Mas tem muitos.  Vamos 
fazer uma casa? Eu estou fazendo 
uma casa . Ah, olha minha casa! Tá 
grande. Põe verde, dois. Preta. Eu 
vou fazer diferente. Hei, vamos 
montar,  vamos? 
 

Diz que tem quadrado, 
retângulos e triângulos. Diz que 
tem peças grandes. 
Monta casa. 

E- Identifica as figuras 
geométricas, utilizando 
as peças . 
E- Envolve-se com a 
atividade de montar. 
Diferencia tamanho das 
peças, monta figuras, 
casas, com várias cores. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  
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Quadro 3:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

77 

Prof: A régua ajuda? 
 Ti: Eu faço sem régua: já sei, não 
carece mais, não. Tá bom assim, tá 
professora? Estou tentando fazer 
uma casa, um prédio de centro, mas 
não deu. Eu vou fazer um sobrado, 
uma casa, não uma pirâmide. 
Ti: Eu faço muita coisa. Vou fazer 
também. Não deu. Vou inventar. 
Vou fazer uma pirâmide. Vou 
colocar da menor para a maior. 

 
Diz que vai inventar. 
Constrói figuras com as peças.  

 
E- Utiliza o material para 
montar prédio, sobrado, 
pirâmide, coisa, 
utilizando a idéia de 
ordem crescente e 
decrescente.  

78 

Prof: Pra que, que serve este 
material?  
Ti- Pra fazer casa. Serve pra fazer 
prédio. Pra fazer pirâmide.  
Prof: O que você acha que vai 
aprender com esse material? 
Ti: Aprende alguma coisa. 
Prof: Aprende a fazer o que?  
Ti: Aprende a fazer é, é, é, é... 
Aprende a contar. Contar, medir 
comprimento e fazer coisa. 
Prof: Como você soma?  
Ti: Pega um alaranjado, pega um 
laranjado, um azul, um verde. Eu 
vou juntando e tirando, e fazendo 
monte e contando de novo, né? 

 

 
Aprende a contar, medir 
comprimento e fazer coisas. 

 
Diz que para somar pega uma 
peça laranja, uma azul, um 
verde e vai juntando, fazendo 
monte. 

 
E- Encontra facilidade de 
fazer casas, pirâmide As 
peças dá para aprender 
muito coisa, contar e 
medir comprimento.  
E- Relaciona a idéia de 
juntar a somas. 

79 

Prof: Quanto dá?  
Ti: Dá, dá... Eu posso medir e vê 
quanto dá. Essa peça tem 10 cm, 
laranja. Azul não vai dá. 9 não dá. 8 
a laranja. Essa  peça dá 9. 9 não! 
Vai dá 8, dá 4, dá 49. Não muito 
longe. Também não dá 9.   
Ti: Aqui, olha! Pensa só: coloca a 
maior, a maior sim.  Olha só esse!  

 
A peça laranja tem 10 
centímetros. 

 
Pega as peças e vai medindo 
umas ao lado da outra. 
Pego qualquer uma e vai 
medindo. 

E- Através de tentativas 
com as peças. relaciona a 
cor ao tamanho no 
momento de montar. 

 
E-Observa irregularidade 
entre as peças de mesma 
cor. 

80 

Prof: Quantas peças você está 
utilizando? 
  
Ti: Cores? Peças: 33.  Ah, eu tô 
usando branca. Branca, não. É 
branca. Então, eu tô usando branca, 
roxa, amarela, alaranjada, azul, 
preta, verde, verde-clara.  

 
Diz que está utilizando peças de 
várias cores. 

E-Tenta montar com 
todas as cores. Não  se 
preocupa com o 
comprimento de cada 
peça. 

81 

Prof: E os tamanhos?  
Ti:Tamanhos tem alaranjado, azul, 
preta. 
Ti: Ah, 1, 2, 3, tem o preto. Vou 
medir; dá 9, 5. Pego outra peça e  
compara, o quê? Ah, se dá eu vejo. 
 

Pega as peças e compara os 
tamanhos de cada uma, vendo 
qual é a maior e qual é a menor. 

E- Procura organizar, 
identificar e relacionar as 
cores aos números. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  
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Quadro 3:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos(continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

82 

Prof: Para que serve este material? 
Ti: Para aprender. Para aprender 
respeito. Para brincar, para fazer 
continha, para contar, fazer fila, 
fazer coisa. Essa é porque dá pra 
fazer [...] todos, todos, é só juntar. 
Juntar elas, até dá. A maior dá 1, 1 
[...] não a maior dá [...] a menor dá 
1. A maior dá 9. Não, 10 cm.  

 
Diz que a peça maior é 10 e a 
menor é 1 e que com ela pode 
fazer muita coisa. 

E- Identifica os valores 
das peças e diz que as 
utiliza para brincar, fazer 
coisas, juntar. Idéia de 
maior, menor.  
Relaciona as peças com 
centímetros e a soma. 
Também  dá para contar. 

83 

Prof: Na Matemática, o que você 
pode concluir?  
Ti: Dá igual. Ah, dá, dá, essa dá é, 
é contar. Contas. Dez cores. São 
dez. Pode fazer conta.  
Prof: Soma só até 10?    
Se junto essa pequena, com essa dá. 
São de 10.  Então, então faz conta, 
faz tabuada. Faz conta e tabuada, e 
conta de colocar e de tirar.  

 
Diz que as peças são 10 cores e 
que dá para fazer contas. 
Dá para fazer tabuada. 

E- Vê possibilidade de 
fazer todo tipo de soma, 
colocando e retirando 
peças pequenas e peças 
grandes.  

 

84 

Prof: Qual a possibilidade de fazer 
o número 8?  
 
Ti: O número 8, não dá não, né 
fessora? É duro né? [...] 
Prof: Não, não é o número, é a 
quantidade 8.  
Ti: O valor de 8, é?  
Prof: Sim, o valor de 8. 
Ti: Ah, dá, dá, essa conta dá.  
Prof: Como?   
Ti: Assim! Tem vários jeitos. Tem, 
tem com essa, com essa outra. Tem  
sim, eu sei. Pera  aí, deixa vê com 
essa. Essa outra não, tá grande. 
Grande não! Maior.  

 
Falta de clareza na pergunta da 
professora causa mal 
entendimento para o aluno. 
Compreende a pergunta e diz 
que tem várias formas de fazer o 
número 8 com as peças. 

 
E- Confunde-se com a 
falta de clareza na 
pergunta da professora. 
E- Vê várias 
possibilidades de 
trabalhar com as peças, 
identificando os tamanhos 
e a composição de 
números. 

85 
Prof: Quantas vermelhas dá 8?   
Ti: Pois é, é, é, 4 de 2.  8 também 
dá, dá 8 sim. São  8. A  marrom é 8. 
A maior dá 10, a menor 1.  

Diz que 4 de valor 2 é 8. 
Diz que a peça maior é 10 e a 
menor é 1. 

E- Demonstra saber o 
valor das peças em 
relação às cores e faz 
estimativas. 

86 

Prof: Você sabe quanto dá cada 
fila?  
 
Luk: Dá, dá, dá,  deu 14. Não, não 
deu 14. Todos juntos deu. Só deu 9. 
9 não, 21. Então o azul vale 6, o 
vermelho vale 3, o laranja vale 10. 
Não, deixa ver. O valor todo dá... 
[...] Hum, laranja é 10, o vermelho 
é 2, o azul é 8 [...] Então pego, 
pego, pego, deixa ver. Pensar agora 
[...] Não o 10 eu sei. 10 e 2 é 12, e 
8? Deixa ver, pronto: dá 20. 

 
Diz que de Matemática pode 
fazer conta e um monte de 
coisas. 

H- Ao ser questionado 
sobre a Matemática, se 
revela. 
H - Demonstra que sabe 
juntar as peças, atribuindo 
valores, juntando 1 a 1.  

 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  
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Quadro 3:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

87 

Prof: Quanto vale cada barra?  
Luk: Eu sei. Não, não sei. É, é,  é, 
é assim: 1 é branco, 2 é vermelho, 
3 é verde-claro, 4 é roxo, 5 é 
amarelo, 6 é verde-escuro, 7 é 
preto, 8 é marrom, 9 é azul, 10 é 
laranja. Taí eu sei mas, mas, 
mas[...] 

 
Diz que o branco é 1, o 
vermelho é 2 o verde-claro é 3. 
Diz os valores das peças. 

 
H - Demonstra identificar 
nas peças seus valores 
numéricos. 

 
 

88 

Prof: Ti, qual é a relação desse 
material com a Matemática?  
Ti: O jeito dele é. É de geometria. 
Mas a cor é de pintar, de fazer 
desenho. De desenhar. Cada  cor é, 
é é é...Então, mas dá, dá sim, eu 
sei. 
Prof: E geometria não é desenho? 
Ti: Não, lá na escola não é. 
Prof: Como é lá na escola? 
Ti: Hum, lá na escola, no desenho, 
a gente só pinta e geometria, 
geometria, é? É a gente faz conta. 
É, isso. 
Luk: Eu também. 5 é verde, 4 é 
amarelo, preto é 5, o marrom é 7. 
Não, o marrom é 5, o alaranjado é 
8.  
Ti: Não, não! O alaranjado é 10. 
Veja, agora eu sei. Veja, veja, olha 
aí, agora sim. Sim, eu tava 
brincando, brincando. Tudo  dá pra 
brincar. 

Vamos juntar 18? Tanto 
mais, dá para fizer. Para fazer o 
que quiser. Agora, vamos vê até 
quanto. Até quanto quiser. Não, é 
muito, muito não, mais e mais, até 
acabar as peças. Eu não sou bom 
de Matemática, mas aqui eu sei. 

 
Diz que sabe os valores das 
peças. 
O jeito dele é de geometria. 
Cada um é de uma cor. 
Lá na escola, no desenho “a 
gente só pinta, na geometria a 
gente faz conta. É isso”. 

 
 

E- Relaciona o material à 
geometria. 

 
H- Demonstra saber os 
valores das peças ao 
relacioná-las às cores. 
Passa a idéia de juntar. 

 
 

H- Acha a atividade boa, 
porém se diz ruim de 
Matemática. 

 
H- “Eu não sou bom de 
matemática, mas aqui eu 
sei”. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi. 

3.1.2 Segundo Encontro/aula  

Ao analisarmos as informações descritas no dossiê de pesquisa14, as atividades 

produzidas pelos alunos e ouvir as falas gravadas no primeiro encontro, percebemos que os 

alunos haviam relacionado as cores aos números e identificado o número em relação ao 

comprimento das peças  A peça laranja=10; a vermelho=2 e a branco=1 tinham se tornado 

referência para a identificação dos outros valores.   

                                                
14Dossiê de pesquisa - refere-se à folhas arquivadas em uma pasta, onde foram feitas anotações de cada encontro/aula. 
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Iniciamos o segundo encontro/aula com uma atividade envolvendo a adição e a 

subtração. O objetivo, além de efetuar as operações, foi também lançar mão das atividades 

anteriores, de modo que trabalhássemos o conceito em relação à composição, 

decomposição, ordem crescente e decrescente e a propriedade distributiva em relação à 

adição. Buscamos iluminação em um tapete montado por eles no primeiro encontro/aula, 

que  o chamaram de tapete colorido15.  

Elaboramos duas atividades baseadas nesses tapetes. Numa, comporiam o número 

17 e, na outra, o número 28. Foram elaboradas, também, outras atividades só com números 

e um desenho para ser montado, em que eles identificariam os números de acordo com as 

peças utilizadas.  

Combinamos (pesquisadora e auxiliares) que, em relação à atividade numérica, 

utilizariam o material se preferissem, porém, se o utilizassem, teriam que demonstrar por 

escrito e explicar o raciocínio elaborado ao compor os números.  

Na área aberta da escola, dispusemos os alunos em grupo (não precisavam ficar no 

mesmo grupo do encontro anterior), distribuímos os materiais (Material Cuisenaire, papel 

sulfite, lápis, borracha e as atividades escritas relativas aos tapetes). Pedimos que lessem os 

enunciados das atividades com atenção, pois iríamos trabalhar como no encontro anterior, 

ou seja, perguntando sobre o que tinham feito e entendido. Se dúvidas fossem colocadas, 

perguntaríamos por que não  haviam entendido.  

Sentimos, logo de início, que estavam com dificuldades de compreender e 

interpretar o enunciado das atividades. Resolvemos, então, ler as atividades e comentar o 

que estava sendo proposto, enfatizando as regras a serem obedecidas: o número17 deveria 

ser composto com três números, ou seja, três peças em que a soma totalizasse 17;  o 28, 

com quatro números, ou seja, quatro peças em que a soma totalizasse 28. Estas atividades 

não seriam apresentadas a todos os grupos ao mesmo tempo, nem, obrigatoriamente, todos 

os alunos deveriam fazê-las  todas. As atividades foram elaboradas em folhas separadas, o 

que permitiu serem entregues à medida que iam sendo realizadas. 

Ao realizarem a atividade, deveriam apresentá-la oralmente, mostrando, também, a 

atividade escrita correspondente. A composição do tapete nos pareceu uma atividade 

importante, porque, além de a idéia do tapete ter sido proveniente de criações anteriores 

dos alunos, essa atividade os levou a perceber que os números são composições de vários 

outros números e que, a mudança de posição não lhes altera o resultado, no caso, a soma.   

                                                
15 Figura retangular ou quadrada, formada com as peças que compõem o material concreto utilizado na pesquisa. 
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Iniciamos os trabalhos, deixando-os à vontade. Percebemos logo que tínhamos de  

intervir, pois, alguns não tinham entendido o enunciado das questões, mesmo com os 

comentários feitos ao iniciarmos o encontro. Intervimos com algumas exemplificações e 

questionamentos e o trabalho prosseguiu.  

Ao realizarem a primeira atividade percebemos que, à medida que tentavam 

compor o número, havia dificuldades em efetuarem as operações. Não conseguiram 

perceber que bastava procurar peças e formar o início do tapete em que o total fosse 17 ou 

28 e, a partir daí, prosseguir a montagem com as peças, como num quebra-cabeça, de 

modo que as filas ficassem do mesmo tamanho. Ao contrário disso, seguiram outro 

caminho, tentando somar os números correspondentes às peças.   

Tendo dificuldades de somar valores que totalizassem 17 ou 28, recorriam sempre 

às peças de valor 1, ou seja, montavam o tapete com as peças 1, 1, 1. Quando conseguiam 

chegar ao total 17, por exemplo, percebiam que não tinham cumprido a regra, ou seja, 

compor o número 17 com três números, três peças.  À base de tentativas e com as 

perguntas que íamos fazendo, foram encontrando estratégias para chegar ao número 

desejado e a atividade foi sendo realizada.   

Terminamos o encontro propondo-lhes que somassem outros números além dos já 

propostos. As dificuldades que se apresentaram estavam sempre relacionadas ao não saber 

efetuar as operações e também à compreensão dos enunciados das questões. Dificuldade de 

ler e interpretar o que liam. 

Segue abaixo, o Quadro 4, correspondente ao segundo encontro/aula. A introdução  

do quadro correspondente ao terceiro encontro, está localizada na página 88. 

 
Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos  

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 
Pesquisadora 

89 

Sabi: Ruim é saber qual é o valor 
do 7, do 4, de tudo. Será que a 
gente, sabe?  
Luk: É só vê, vê elas todas, aí 
sabe. Se não sabe, hein! É, é, só vê, 
né? Deixa  receber a caixa né? 
 

Tem dúvidas sobre os 
valores das peças.  
Dispõem-se a lembrar os 
valores das peças  quando 
receber o material . 

I- Demonstram pré-ocupação 
em relação à identificação do 
valor numérico das peças. 
H – Identifica os valores das 
peças. 

90 Prof: Vamos vê, qual você quer? 
Luk: Deixa vê, vê, essa, essa. 
 

Escolhem a mesma 
atividade. 

I,  H -  Escolhem a mesma 
atividade. 

91 

Luk: Moleza, né? Desenhar  
montar é comigo mesmo! Isso eu 
faço na boa, né?  Muito  boa,  boa. 

Diz achar fácil desenhar e 
montar e  que  é muito boa a 
atividade. 

H- De início acha bom, 
agradável, montar tapete. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  
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Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
 na Linguagem da 

Pesquisadora 

92 

Sabi: Não, três cores não, porque 
duas são preta. Então, então deixa 
vê. Vê  mais uma. Não, pera, deixa 
vê outra cor. 

 
“Três cores não,  porque 
duas são preta”. 

I- Ao tentar montar o tapete, 
percebe que não cumpre o 
enunciado.  
I- Relaciona as cores aos 
números  com facilidade. 

93 

Luk: Taí, terminei. Taí, terminei 
vê, vê. Eu já fiz, né?  Tu não sabe 
não, né?  
Sabi: Hum, terminou como? Teu 
tapete é só de uma fila? O meu vou 
fazer bem colorido até tudo, tudo 
que der. Mas, xô vê, vê, tem que 
ser 3, só 3. Aí essa não dá, xô vê 
essa, não, não dá não. Mas,  pera 
aí, vou,  vou vê. Deixa pensar, né. 

O aluno diz que terminou. 
 
 

O meu vou fazer bem 
colorido. 
 
Teu tapete é só de uma fila? 

H- apressa-se  e não observa o 
que pré-diz a atividade. 
Anuncia que terminou. 
 I- Compreende a atividade a 
ser feita e chama a atenção do 
colega. 

94 

Luk: Ah, mesmo sô, eu sou um 
bobo de todo. Sempre perco o 
sentido e me avexo demais, é isso. 
Me  avexei. Agora  que entendi: 
um tapete colorido, né?  Agora  
não dá, apagar, apagar não, não dá 
não. E agora, hein? Ai, ai, ai, ai, ai. 
 

Se diz bobo porque 
percebeu  que errou. 

 
Apagar não dá. 

H – Acha que perde o sentido 
quando erra, é bobo quando 
não sabe. 
H- Reconhece que a pressa o 
leva ao erro. 

95 

Sabi: Lê, hein, lê que tu sabe, né?  
Vê só: fiz uma fila. Agora vou 
desenhar. Depois vejo o que falta 
porque senão não vejo a falta do 
que é a outra, né? Para completar, 
né? 

Ler esclarece a questão. 
Desenha para ver o que 
falta. 

I-Diz-se compreendendo a 
atividade. 

96 

Prof: E aí? Como anda o trabalho, 
Luk? 
 
Luk: Já terminemos sim. 
Terminemos, fessora, mas teve um 
problema: o tapete não, não ficou 
certo, porque tem  filas mais 
grande  e filas mais pequena. 
Então, no total, não deu. Agora  tô 
vendo que não deu certo, certo 
fessora? Posso fazer outro? Posso?  

 
 
 
 
Anuncia que terminou. 
Percebe que errou porque 
tem filas maiores  e filas 
menores. 

 
 
 
H- Percebe que errou e 
expressa o desejo de refazer 
atividade. 
H- Percebe que um mesmo 
número não pode ter 
tamanhos diferentes. 
H-Dificuldade para compor o 
número. 
H-Dificuldade com a 
interpretação da atividade. 

97 

Prof: Você leu direitinho, Luk? Lê 
para mim a atividade. Vamos ver 
onde faltou entender. 
 
Luk: Não, fessora, eu já entendi. 
Eu  errei e pronto. Agora  não tem 
jeito. Posso fazer em baixo, posso?  
Prof: Pode sim. 

 
Diz que entende a atividade. 

H- Re- elabora o raciocínio e 
compreende a atividade ao 
perceber que errou. 

98 

Prof: Terminaram? 
  
Luk: Não. As  peças são muito 
pequenas,  não dá. Não dá. 

 H- Identifica os números. 
Demonstra  dificuldades em 
compor com as peças . 
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Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

98 

Prof: E as grandes, por que não 
pega? 
Luk: É, é, pode né, né? Então  vou 
ver, ver se dá, né? Eu pego essa, 
essa, e essa, mais essa, aí fica 
verde 6, branca 1, e vermelha 2 e 
azul 8. Deixa vê, vê: 1, 2, 3 [...] 
17, hum! Não deu. Foi muito 
número não três. Não é essa,  né,  
Sabi? 
Prof: Vocês já leram para ver se a 
solução de vocês cumpre as regras 
estabelecidas? Vocês leram a 
atividade direitinho? Olhem  as 
regras: são 3 cores e o 
comprimento total 17. O 
casamento entre elas é o segredo 
do tapete. Entenderam? 
Sabi: Ah, não! Eu não tem que lê, 
né, professora? Num  é pra fazer a 
montagem, então?  Então eu faço, 
mas li um pouco, né? 
Luk: Eu li, mas não pensei, 
pensei, mas, mas não deu. Eu  só 
pensei no tapete e não fiz as 
contas. Agora  não dá, não dá, já 
pintei, pintei e não apaga não.  

 
 
“Não deu.  Foi muito 
números não três”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Professora explica a 
atividade. 
 
 
Lê o enunciado da 
atividade, mas não entende 
como fazer. 
 
 
 
“Não. Já pintou e não  
apaga”.  
 
O aluno diz que pensou, 
mas não entendeu. 

 
I- Não compreende o que lê e   
apresenta  dificuldade no 
entendimento da atividade. 
  
 
 
H- Não compreende o que lê  
e  apresenta   dificuldade no 
entendimento da atividade. 
 
 
 
 
H – Não consegue entender o 
sentido do número porque não 
entende a explicação da 
professora. 
 
 
H- Percebe  que errou.  

99 

Prof: Então vamos pensar e lê, lê 
até entender, tá? 
Luk: Pensar... Eu  já sei , sei, mas, 
mas, [...] Vamos  organizar, 
organizar, mas bem organizado. 
Acho que tá bom. Agora vamos 
desenhar, desenhar.  Tem que tirar 
uma maior e colocar uma menor.  

 
Pensa e diz que já sabe 
fazer. 
 
“Essa dá, essa dá, essa 
daqui dá”.  
Acha a atividade bela. 

H- Põe-se a re-fazer o 
raciocínio.  
H- Esforça-se  para pensar e 
entender a atividade. 
H- Compreende a idéia de 
montar e formar o número. 
 

100 

Luk: Nós tava era na bestagem, 
besta, né? Agora, peguei o jeito de 
fazer.  Só caretice de sem juízo e 
sem rumo do mundo, mas levantei 
o pensamento de fazer né, né, é?  

 
O aluno diz que pegou o 
jeito de fazer, entendeu. 
Repensou a atividade e o 
modo de refazê-la. 

I,  H-  Entende a relação peça, 
cor, número. 
H- Menospreza sua 
capacidade, mas pensa e re-faz 
a atividade.  

101 

Prof: Nesta fila aqui, quantos 
faltam para 17? 
 
Luk: Ah! Acho que, que, [...]. É 
acho que falta é laranja, é o 10, 10, 
o laranja é 10.  Agora eu quero 
desenhar, desenhar [...] já fiz muita 
montagem, né? Tá bom fessora, 
Tá?  
Prof: Tá bom  sim. 

 
Falta laranja o 10. 
 
Diz que deseja desenhar, 
fazer montagem. 

H- Demonstra ter entendido a 
atividade e saber compor o 
número 17. 
H- Tem dificuldades para 
cumprir o estabelecido pelo 
enunciado da atividade. 
Deseja ir logo para o desenho. 

102 

Prof: O tapete já tá bom? Quanto 
vale 4 + 3?   
Sabi: 7  é preta.  É 7 + 10. 

7+3 é 10.  
7+10 é 17. 
 

I - Brincar, montar objetos se 
revela como desejo. 
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Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 
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102 

Fessora? dá,  deu  17. Vou pintar. 
Pintar, eu quero pintar. Fessora, 
vai ter que fazer contas,  né?  
Prof: Sim, você não gosta?  
Sabi: Gosto, mas às vezes é difícil, 
difícil, [...] mas faço, pode deixar. 
Hoje tô sem saber. Só quero 
desenhar e montar que nem 
naquele dia. Fiz cada coisa no 
pensamento, se não, não sai. Mas o 
tapete é  lindo de brincar de casa. 

 
Gosta de fazer contas, mas 
as vezes acha difícil.  

I- Demonstra ter entendido a 
atividade e sabe compor o 
número 17. Gosta,  mas acha 
difícil fazer contas. Pensar se 
revela um modo de conseguir 
realizar, fazer a atividade. 
 

103 

Luk: Brincar de prédio também e 
de cerca de quintal, porta, escada, 
prédio e casa, né?  É  bom 
também. 

Diz que deseja brincar de 
fazer montagem de coisas. 

H- Deseja montar objetos de 
sua vivência, lúdico [...] 

104 

Sabi: Professora, eu fiz,  né?  
Prof: E aí, como fez? 
 
Sabi: Já fiz. Eu vejo o 
comprimento. Sei, mas quase que 
fica difícil de entender, né? 17 é de 
muito jeito, né?  Ele é 
representado. Eu até aprendi, né?  
Prof: Que comprimento tem o seu 
tapete? 
Sab: Comprimento? [...] É, é, ah é 
17, né? 
Prof: E a largura, quanto é?  
Sab: A largura? A largura. Deixa 
eu vê. A largura é assim, né? [...] 
Acho que o meu deu foi 13. [...] 
Vê só: contei e deu. 
Prof: E se esse tapete fosse 
montado com dois números, como 
ficaria? 
 
Sab: Só com duas? [...] É outro 
jeito, né, fessora? Acho que fica 
essa e essa. [...] É fessora? [...] É 
isso, cada um é de um jeito, né? 
Tem é muito jeito nesse também. 
Prof: Você sabe quantas dezenas 
tem nesse número? 
 
Sabi: Dezena é! Tem que dizer?  
Prof: Você sabe quantos dez tem? 
Sabi: Ah, acho que é dois, né?  
Prof: E unidades, você sabe? 
Sabi: Unidade, eu vou vê, tá 
fessora? Depois  eu dito, tá? 

 
Diz que sabe, mas quase  
fica difícil. 
 
 
Diz que até aprendeu. 
 
O comprimento do tapete é 
17. 
 
 
 
 
“A largura, acha que  deu 
foi 13”. 
 
 
 
 
 
“Tem é muito jeito de 
montar o tapete”. 
 
“Unidade eu vou vê tá, 
fessora?” 
 
 
 
Diz que vai “ vê depois 
dita”. 

I – Percebe o sentido do 
número, entende a atividade e 
explica seu raciocínio. 
 
I- Percebe que está 
aprendendo. 
 
 

105 

Luk: Eu tenho que procurar um 
jeito de saber como dá 17. 17 é 
grande, o 9 e o 7 é grande, mas aí, 
aí, eu pego outra menor: 1, 1.  

“17 é grande, o 9 e o 7 é 
grande. 
Faz as contas com o 1”. 

H -  Quer a ajuda do outro 
para solucionar sua 
dificuldade, quer a resposta 
[...] 
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Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
106 Sabi: Coloca esta. É  melhor pegar 

uma cor, outra cor outra cor, até 
dá. Depois vê, vê o que deu né, né? 
Fica só de agonia, né?  Aí não faz, 
né?  Pera aí, né? Fica  sem ver as 
coisas do jeito que é e não faz, né? 
Uai, sô. Verde vale 3, [...], eu pego 
ela e, e, e, é só pegar e medir a  
preta. Tem 7+ 3 é laranja é, é 10, 
né?   9+ 7, é grande é grande. Pega  
duas pequenas e vê, vê até chegar 
em 17. Assim  dá, dá certo, né, dá 
uai.   

 
Coloca as peças e depois vê 
o que deu. 
 
“É grande. Pega  duas 
peças”.  

I- Critica o outro, sugere 
necessitar de concentração 
para realizar a atividade, faz 
sugestão de como solucionar o 
problema. 
I- Demonstra estar 
compreendendo a atividade. 
I- Compreende o processo de 
somar. 

107 Luk: 7 + 7 é,  é, 1,2,3,4,5,6 [...] é 
14, é  14.  Então fiz, fiz agora vou 
vê.  Vê  14, mas, mas 15, 16, 17. É 
17. 9+ 7 [...] laranja, + preta [...] + 
branco 1 [...] 1, 1, agora o bicho 
pegou, tô no rumo né, né? 

Declara que faz, mas que 
precisar ver. 
“1, 1, 1, agora o bicho 
pega”. Iniciou a 
compreender a atividade. 

H- Faz contagem de 1 a 1 para 
somar 7+7. 
H- Sente que está aprendendo, 
que está acertando, mas quer 
confirmação, prova. 

108 Sabi: É só vê, vê, [...] Coloca de 
10.  9 + 1 e + 7 e dá 17  
Luk: Mas aí, é de montar. Eu tô 
escrevendo,  uai! 

Coloca de 10. 
“Estou é escrevendo e não 
montando”. 

I - Sugere solução.  
H- Num mesmo problema, 
passa da montagem à sua 
representação escrita. 

109 Sabi: Não, só no raciocínio. 
Raciocina  só, como dá. Dá,  é só 
vê. 
Luk: Dá, mas assim sempre eu não 
sei sabe, sabe? 10 é fácil, mas fácil. 
Só  sei uns, tem uns que, [...] não 
sei. 
Sabi: Mais com muito vê [...] vê  
se, se, vê de 1, 1 de 1 chego lá, lá 
no resultado. 
Luk: Marrom, verde, e [...] preto 
7, 3 não deu, deu, menor. Deixa  vê 
[...] vê. 

“Raciocina só como dá, dá 
é só vê”.. 
 
 
Diz que não sabe. 
 
 
Com 1, 1. “Chego lá”. 

I- Sente que está aprendendo, 
acha que raciocinando, 
consegue resolver a atividade. 
H- Expõe sua dificuldade e 
prefere trabalhar na base 10. É 
mais fácil. Os outros valores 
são difíceis. 
I- Dispõe-se a fazer, observa 
que erra ao somar, sente 
dificuldades para encontrar o 
valor 17. 

110 Luk: 4+5 dá, dá, 4+1+1+1+1+1+1 
dá9! 9+7 dá, dá, 9+1+1+1+1+1+1+ 
1 dá 17! Não!  É sim. Achei, viu, 
viu? O bicho pega e pega, né?  Mas 
sai.  

Pega as peças e soma 1 a 1. 
 
 

H- Efetua a soma utilizando a 
peça 1. 
 

111 Sabi: Não, eu fiz assim: assim, 8 
mais 9. Aí, eu peguei  9 e 8 aí, eu 
peguei  1 do 8 e deu 10. Aí   + 7, aí 
eu conto 10 + 7, sete pauzinho, e 
conto, dá 17. 

“Eu conto 10+7, sete peças 
e conto  dá 17”. 

I- Realiza a atividade 
compondo e decompondo com 
as peças.  
  

112 Luk: Eu vou pegar as peças 
medindo. Aí  eu acerto todas. Esta 
atividade eu já sei, vi, né?  
Luk: Montar eu sei. Fazer eu sei. 
Sei  sim, tudo dá 17 né, né 

O aluno percebe que repetiu 
os números. 
O tapete está muito grande, 
repetiu fileiras com a 
mesma composição de 
peças. 

H- Anima-se ao perceber que 
entendeu a atividade. 
H- Ver a montagem auxilia na 
re-significação das cores. 
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112 dessa assim vai dá demais, né? 

Repetiu a coisa [...] 
  

113 Luk: Essa conta eu já sei, já fiz, fiz, 
eu lembro. 7 + 8 eu já fiz, fiz sim, 
cadê [...] cadê? Só porque eu sei que 
deu 15. E 15 foi 7 + 8, olha aqui! Tá 
aqui, sim.  7 + 8 é o mesmo que 8 + 
+ 7. Então, não é 17 é 15. 8 + 7 é 
15. Olha  aqui, olha aqui [...] Sabi, 
eu também burrei, olha, olha [...] 
Sabi:  Pois é, mas falta dois, né? 
Luk: É, eu num consegui não. Dois 
é vermelho, né? 
Luk: A vermelha,  né? Agora eu 
vou contar na fileira e copiar, né? 
Se não,  não dá?  

 
Pega as peças e diz que 7 
mais 8 são 15. 
 
Percebe que errou. 
Relaciona errar com 
burrice. 
 
 
 
 
Vai contar na fileira. 

I- Ao registrar, percebe a 
repetição das operações pela 
cor-número. Identifica as 
cores em relação aos números. 
H, I - Aprendendo, 
entenderam a atividade, 
discutem modos de realizá-
las, compreende. 
I- Relaciona o não saber fazer 
à burrice. 
I- Contar na fileira, montar se 
apresentam como solução para 
realizar as operações. 

114 Sabi: Mas você tem que contar o 
maior.  Para o maior, tem que fazer 
o 7 primeiro, depois o 6 + 7 e 6 dá, 
dá, 10 e sobra 3.  Faz  assim 
primeiro que é mais fácil. Soma só 
até o 10, 10 e 10 que dá. 
 

7+ 6 dá 10 e sobra 3. 
Para o maior, tem de fazer 
o 7 primeiro. 
Somar com 10 é mais fácil, 
“somo só até o 10 que dá”. 

I- Encontra o caminho para a 
solução do problema, usando 
a decomposição e composição 
das peças, tendo como base o 
10. 

115 Luk: É fácil, professora. Eu custei 
porque burrei no vexame de fazer 
logo. Mas, mas até que enfim 
terminei, né? Bonito, né? Fiz, tá 
bom, né? 
Prof: Terminou? Deixa-me  ver. O 
que você entendeu com ele? 
  
Luk: Eu vi que ele é de muito jeito, 
ele é de vários números. Vê só o 
tanto de número. Cada fila é de um 
jeito, mas tudo dá 17. Aí eu... Veja  
aqui, óia. Só muda o lugar, né?  Eu 
bestei.  
Prof: E se fosse só com dois 
números, como ficaria? 
 
Luk: Só com dois? Ah, aí eu tenho 
que pensar, né? Mas eu sei. Agora  
entendi. É só fazer, fazer, fazer 
várias filas, mas só com dois 
números, né? A representação dele 
é só com dois números, né? 
Prof: Você sabe quantos dez tem 
nesse número? 
 
Luk: 10? Não, não pensei não, 
fessora. Num  pode ficar só assim 
não? Hum, acho que é o laranja, né? 
Acho que tem 4,  né? É isso, é? 
Prof: E unidades, você sabe? 

 
“Eu vi que ele é de muito 
jeito”. 
 
 
Diz que há várias 
possibilidades de formar o 
número. 
 
 
Mostrou o tapete feito e as 
contas. E diz só mudar o 
lugar do número.  
Diz que tem que pensar. 
 
 
 
 
 
 
Não pensou sobre 
unidades. 

H- Reconhece suas 
dificuldades e de ter se 
apressado por isso erro. Ver   
necessidade de pensar. 
H- Relaciona o não saber ou 
errar à burrice.  
H- Pensar, ter calma e 
concentração se apresentam 
como modo de raciocinar e 
realizar as operações. 
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116 

Luk: Isso eu não pensei. Posso  
pensar, fessora? 
Luk : O teu é pra dá que número?   
Sabi: O meu, é 15. É para dá 15. Já 
montei, vê aqui, vê aqui. Só  muda 
o número do lugar, né? Vê, vê o 
que montei, vê? Vê  aqui, só muda 
o lugar. Então 7 + 8 e 8+7 dá o 
mesmo número. Só 15. Então  faz 
tudo primeiro, depois tudo dá 15, 
né? Olha só vê: 1, ,...15.  

 
Só muda o número do 
lugar. 
 
Tudo dá 15. 

H- Anima-se ao perceber que 
as  duas peças juntas são15. 
I- Compõe  e decompõe  com 
as peças, indica o caminho da 
propriedade comutativa. 
 I, H- Percebem a relação de 
transitividade ou propriedade 
distributiva: 7+8=8+7. 

117 Prof: O que você fez pra fazer 
essas contas? 
Sabi: Assim olha; eu respondi 
assim: coloquei tudo e depois 
somei tudo. Tudo dá 15. Tudo é 
15. Então, só muda o lugar. Eu vi 
isto antes. Naquela outra só não 
disse nada, nada. Fiquei na 
confusão, na pressa, né?  

 
Expõe as peças e diz que 
colocou tudo depois somou. 
 
Fez a fila com as peças e 
viu.  
Coloca as peças e depois 
soma. 
Contou no 1 primeiro. 

I – Pensa sobre a soma. 
Reconhece  que  a pressa  traz 
prejuízo ao resolver a 
atividade  aritmética. 
I- Ver, se apresenta como 
necessário à compreensão do 
modo de efetuar as operações. 
 

118 

Luk: Esta é fácil mesmo! Eu  
também já fiz. Fiz, deu, deu, 
pronto. Agora  ficou bom, né? Esta 
é a mesma.  Ah, só muda, o lugar 
dos números. Esta eu sei! É  boa de 
fazer!  Mas  eu sei, é, só vê com 
calma né, né? Óia aí, conta 1, 2, 3, 
4, 5, 6,...15 e, é 15. 
Prof: Terminou Luk? 
 
Luk: Ainda pode fazer mais. Mas 
já deu, né? 
Prof: E quantos 10 tem no 15? 
 
Luk: Dez no quinze? [...] No 
comprimento dele? [...] acho que 
tem, [...] acho que tem 1. No  
desenho ele repetiu né né? [...] 
Acho que tá certo, né? 1,  é isso 
[...] Eu acho. 

“Esta é a mesma. Só  muda 
o lugar do número”. 
 
Conta seqüencialmente. 
 
 
 
 
 
 
 

H-Acha a atividade fácil, 
identifica a idéia de 
transitividade, propriedade 
comutativa.  
H- Reconhece que a pressa 
traz prejuízo ao resolver a 
atividade de aritmética. 
H- Reconhece a necessidade 
de tomar atitude diante do 
material:  pede  calma. 

119 Luk: Agora vamos fazer tudo, 
tudinho e pronto. A e C e F  só 
muda o lugar dos números. A,  B e 
a D, só muda o lugar dos números. 
Então, as outras tá repetida. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 [...] 15.  Se contar, a gente 
vê. Essa peça a gente vê, né? 

Olha a montagem e diz que 
tudo dá o mesmo número.  
Diz que ao fazer a conta 
com as peças, vê. 

 
H- Sente-se aprendendo e se 
expressa com satisfação, 
anima-se e deseja continuar 
realizando a atividade. Feliz  
ao concluir.  

120 Sabi: Primeiro é 15, depois tudo dá 
39. Então, eu posso fazer de todo 
jeito e tudo dá 39. Tudo tem que dá 
39. 15 eu vou fazer 1, 2, 3, 4... é 15 
né? O 39 eu vou fazer o 
1,2,3,4,5,6...39.   

Primeiro faz o 15, depois o 
39. 
 
Mostra o desenho e soma os 
números um a um. 

I- Compreende o que faz.  
I - Identifica os valores das 
peças e os relaciona aos 
números.  Soma  1 a 1. 
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121 Prof: Você já fez a  5, Luk? 

Luk: É, eu representei 1, 2, 3, 4 
[...] O 15.  Vê  só, é essa de 15 e 
esses outros aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6... é 
39. Representei. Agora eu vejo, 
né? 

Compreende o que o que 
faz.  

H- Raciocina para solucionar 
o problema, utilizando a 
contagem um a um. 

122 Ti: O dez é o laranja, e o azul 9. 
Então,  não dá: 10 + 9 é 1, 2, 3, 
4,..é 19 já passou então deixa vê, 
vê, [...] três cores para dá 17. Então 
vamos fazer uma escala: 1 branco, 
2 vermelho, 3 verde-claro, 4 roxo, 
5 amarelo, 6 verde-escuro, 7 preto, 
8 marrom, 9 azul, 10 laranja. 
Agora eu sei. Sei, entendi agora 
sei, sei sim. Só vou vê, vê. Vê 
aqui: elas, não deu a combinação, 
já vi o erro, agora. Eu  sei como é, 
né? Eu vi agora. Eu  tô no 
entendimento, viu? 

 
 Monta  uma escala para 
identificar o número 
correspondente às peças. 

E- Identifica os valores das 
peças em relação às cores. 
E- Percebe que erra e refaz o 
raciocínio. Identifica seu 
próprio erro, traz as regras 
para a elaboração da tarefa.  
E- Demonstra ter entendido a 
atividade e sabe como realizá-
la. 

123 

Ti: Uma fileira laranja, verde e 
vermelho: 10 + 6 + 2 deu. Tá 
errado, porque deu mais de 17. Já 
fiz tudo e não dá [...] Então tem 
que mudar a peça, a barra, o 
tamanho. O número é grande, né? 
Tem que desenhar na folha e fazer 
a conta [...] O total, êta, êta, 
laranja, verde-claro e roxo.  Uma 
Azul, uma preta e uma branca. 
Então dá 17, 9+7 e agora, pera aí, 
eu vou ver. Como é? é, [...] Achei! 
mais 1. 9+7 =16 +1 =17. Já fiz três 
pares. Agora faço mais e mais 
essa, essa, essa e essa, tira essa, 
essa sim, dá,  ne? Roxo dá, ne? 
Prof: Pois é, você fez, né? Como 
você contou?  
Ti: Contei foi no 1, né? É fácil 
assim,  né? 

10+6+2.  Deu, mas está 
errado. Deu mais de 17. 
Diz que tem de mudar as 
peças.  
Olha as peças e diz  que já 
fez três pares se referindo a 
três números. 
 
Conto os números  um a um 
porque fica fácil. 

 
E- Resolve a atividade , 
compreendendo.  
E-  Demonstra estar 
entendendo o procedimento 
para acertar a atividade. 
Descobre o próprio erro  e 
tenta outra estratégia.  
E- Relaciona bem as cores aos 
valores. 
E- Entusiasma-se ao perceber 
que está acertando, 
raciocinando. Entende a 
atividade e traça meta para 
resolvê-la, contando um a um 
. 

124 Manu: Olha meu tapete: agora vou 
ter que desenhar, na folha. Meu  
tapete está lindo.  Acho  que tem 
mais possibilidade. Vou ver. 10 
laranjas + 3 verde-claro + uma 
roxa 4.  Essa  tá fácil: 10 +3 + 4 dá 
17. Consegui, consegui, sim! Outro 
jeito é azul: 9 + preto 7 e o branco 
1. 9 + 7,  pera aí, pera aí 
professora, eu, eu, é, [...] 9 + 7.  9, 
10, 11, 12, 13, 14,  1,  16.  É,   16. 
Agora  tá certo! Certo, ah ,16 + 1 é 
17. Agora deu, eu provei, né? 

Diz que a atividade está 
fácil. 
 
Mostra várias 
possibilidades de compor o 
número. 
 
Conta os números 1 a 1. 

D- Relaciona bem as cores aos 
valores. 
D- Sente-se aprendendo.  
D- Consegue avaliar o seu 
trabalho, identifica outras 
possibilidades. 
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Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
124 Prof: E as outras, como fez? 

Manu: Ah, eu fui pensando, né? 
Prof: E o que entendeu com isso? 
Manu: Eu entendi que ele é de 
vários  jeito, muito, eu vejo, né? 
Prof: Vê o que? 
Manu: Vejo, né? só muda o lugar, 
né? Eles tá de novo aqui, né? 

Os números só mudam de 
lugar mas, são os mesmos. 

D- Acha as peças lindas, 
sente-se animado. 
D- Sente-se aprendendo, 
conseguindo realizar a 
atividade. 

125 Prof: O que você acha? O que diz 
a atividade? Veja, tá? 
Ti: Depois que eu terminar, vou 
fazer uma pirâmide, pirâmide, mas 
de uma e vou fazer bem alta, alta 
ela vai até as peças que tiver. 
Pintar, pintar, desenhar, desenhar é 
bom, é bom demais. Assim eu 
vejo. 

 
Diz que vai pintar, desenhar 
e montar coisas. 
Acha bom fazer desenho 
com as peças porque  vê. 

E- Pensa em montar, fazer 
pirâmide  
Sente-se aprendendo. É  bom 
realizar a atividade. Pintar,  
desenhar, montar se 
apresentam como modos de 
aprender. 

126 Prof: Você vai fazer as somas com 
esse material para eu ver? 
 
Leo: Posso fazer sem as contas, 
Professora? Terminei! Desenhar é 
melhor. Desenhar não, montar, 
montar, é bom, bom [...]. Cada 
conta que eu faço eu uso o 
quadrado. Não, quadrado não, o 
retângulo.  

 
Quer efetuar as operações  
sem fazer as contas. 
Acha que desenhar é 
melhor. 

B- Consegue fazer a atividade, 
mas prefere montar objetos. 
Demonstra  que consegue 
fazer as contas com o 
material, mas prefere 
continuar montando coisas, 
pirâmides. 

127 Prof: Terminaram, né?  
Manu: Fiz logo um grande, vê, vê. 
Então, 70 + 8, eu escolhi o 
laranjada porque ele é 10. Eu 
coloquei 7 laranjado. Eu  coloquei 
porque ele é mais prático, mais 
fácil e 8, o marrom, dá 8. Então, 35 
é laranjado, 3. Vai  dá 30 e mais o 
amarelo 5.  Então  eu tô é na 
confusão? + 35 é, é [...]  

O marrom é 8. 
Diz que vai somar no 
laranjado porque é mais 
prático e mais fácil. 
Pega três peças laranjas e 
diz que deu 30. Mais a 
amarela, , que deu 35. 
“Tem que ser no um senão 
não sai”. 

D- Sente-se aprendendo e 
demonstra ter encontrado 
facilidade para compor e 
decompor números na base 10 
com as peças. 
D- Sente-se aprendendo. 
D- As peças se apresentam 
como uma forma de 
representar a conta. 

128 Prof: Teria outra forma de fazer 
essa conta? 
Manu: Ah deixa vê, vê. Acho  que 
não tem, não tem [...] não, não tem.  

Tem outra forma de 
representar o número, mas 
prefere deixar assim. 

D- Reconhece que tem outra 
forma de fazer a adição, mas 
prefere deixar como entendeu 
a princípio. 

129 Prof: Por que deu isso? 
   
Leo: Agora eu tô no redondo. 
Então  eu fiz no jeito do redondo. 
Eu agora sei mesmo. Que só no 
redondo. Mas  aí eu quero ver se 
eu não sei. Sei  sim. Agora achei o 
jeito bom dessa coisa de conta, né? 
45,  azul  é 9 +, +  [...] 4 de  10  
deu 10, 20, 30, 40, deu 40 + o 
amarelo. 29, eu fiz 10 +10 
laranjado. Mais  1  e 9 + 1 que dá 
10 e 8+  2 que dá 10. 

 Refere-se  ao número 10 
como um número redondo. 
“Agora achei o jeito bom 
dessa coisa de conta”. 
Não faz mais “no vai 1. Só  
na base 10”.  
 
 
 

B- Sente-se aprendendo. 
B- As peças se apresentam 
como uma forma de 
demonstrar a conta de forma 
visível. 
B- Gosta de fazer contas com 
as peças porque monta e vê. 
B - Trabalha na base 10. 
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Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

129 
Agora 45 + 29 dá, dá, eu fiz 10,  
20, 30, [...] e 4  é 74 é 74. Já    fiz, 
professora[ ...] No papel, vê, vê. 

Mostra a atividade e o 
desenho feito. 

Realiza a atividade 
decompondo na base 10. 

130 Manu: No redondo a gente vê bom 
ne? Eu fiz 16 + 98.  Eu fiz o  16. 
Fiz 10 laranjado + preto 6.  Aqui  
eu usei, 2 laranjado deu 20.  Usei  
2 azuis  e 2 brancos,  e + 2 
laranjados  e + 2 azuis e +  2 
brancos,  equivale a 70 . 90,  10, 
20, 30, [...] Um azul + dois branco 
dá uma unidade que eu fiz no10. 
Eu tô é vendo que dá, né? 

 
Olhas as peças e diz que 
decompõe todos os números 
na base 10. 

 
“Eu estou é vendo que dá”. 

D- Realiza as operações com 
as peças. 
D- Sente que está aprendendo 
ao ver os números em forma 
de montagem.  Representação  
na base 10. 
Representa os números, 
montando com as peças. 

131 Prof: Vamos conferir, né? Me  
explique. 
Manu: Marrom vale 8. Coloquei  
as peças laranja juntas, azuis com 
branco, para dá 10. E   somando 
laranja, deu 10, 20, 30, [...] O  
marrom tem 8 e, o preto  vale 6, 
preto não verde. Verde  6 + 8  deu 
14 , vale.  Ah!  Tá  errado! Tá  
errado! Não  é marrom: o 6 é 
verde,  o 6. Então troco o marrom 
pelo verde. Descobri, fessora.  
Errei,   né, né? Mas  sei. Foi  juízo 
fraco. Tinha dado 104 e deu agora 
114. Eu me perdi no raciocínio.  

Coloca as peças laranjas 
juntas. 
Junta as peças menores que 
10 para formar o 10 laranja. 
Troca o marrom pelo verde, 
descobre que ficou fácil 
assim. 

 
Perdeu-se  no raciocino 
porque não fez no 10.  
 Ao não saber, diz que tem 
o juízo fraco. 

D - Reelabora raciocínio e 
reconhece o erro. Esforça-se  
para demonstrar que sabe. 
D - Demonstra ter facilidade 
para compor e decompor 
números com as peças. Coloca  
o raciocínio como uma meio 
necessário para acertar as 
contas. 
D- Reconhece o próprio erro e 
refaz o raciocínio para 
conseguir acertar.  
D- Aprendendo, animado. 

 

132 Leo: Depois que eu montar e 
desenhar, vou pintar isso tudo e 
fazer esta atividade. Eu  vou fazer 
tipo aquela da semana passa, a 
escada e um castelo, uma casa, 
então, [...]. Então  uma rua, um 
muro bem grande cheio de cores. 
Agora só faltam duas carreirinhas. 
 

“Eu vou fazer que nem na 
semana passada: fazer uma 
escada e um castelo cheio 
de cores”. 

B- Pensa em montar. Montar 
se revela como um excelente 
recurso a ser explorado para 
ensinar as operações 
fundamentais. 

 
B- Deseja montar casas, 
castelos, escada. 

133 Manu: Cara! que coisa,  né? Eu  
sei, sei  tudo, isso mas não sei o 
que dá: quando junta muita coisa  
com a gente, né, né, parece que 
falta, falta concentração, falta jeito 
de pensar a coisa.  
Manu: Ajudou não, não. Ela  não 
ajudou. Ela  dizia, dizia, dizia, mas 
não as contas. Contar eu contei, 
contei até que deu certo. Mas  o 
negócio foi o preto e o verde. 
Somar no dedo e na peça complica. 
O  juízo falha, falha, depois volta. 
Aí  a gente vê, vê, vê na peça, né? 
Na peça, eu não perdo o juízo não! 
 

 
 

A professora não ajudou. 
 

Diz que no final deu tudo 
certo.  
Quando força muito a 
mente, aí  não consegue 
fazer. 

D- Demonstra envolvimento 
como a atividade. 
D- Reconhece a concentração 
coma aliada na resolução da 
atividade. 
D- Esforça-se na atividade de 
pensar. 
D- Refere-se ao esforço de 
pensar como falha do juízo, 
uma complicação. 
D- Acha que a professora não 
ajudou, só ficou falando.  
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Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
134 Ti: Eu tava esperando a senhora 

para explicar, professora. Quero  
explicar. 
Prof: Pode explicar, estou 
ouvindo.  
Ti: Eu agora só faço no redondo. 
Eu fiz aqui; é 3 laranjadas que  
equivale a 10 unidades e deu. Que  
deu o 30. E uma azul, que deu  39.  
Coloquei o azul que equivale a 9 e 
um branco que deu 10.  Coloquei + 
2  azuis, + um banco, + um  
marrom,  que deu 48. Aí  deu. 
Ficou   39  + 48, que deu    87. Vê 
só aqui na montagem: 10, 20, 30, 
40  [...], 80 + essa preta deu aí, né?  

 
Diz que agora só faz na 
base 10. 
Três laranjadas que 
equivalem a 10 unidades e 
deu 30. 
 
Faz a conta e mostra a 
montagem. 
 
Diz que somou na base 10. 
Mostra as peças que tinha 
separado. 

E- Demonstra que 
compreendeu com 
desenvoltura o modo de 
efetuar operações com as 
peças na base 10. 
  
E- Compõe e decompõe 
números com facilidade, 
utilizando as peças na base 10. 
Explica o  raciocínio. 
E- Soma fazendo a montagem 
com as peças. 
 

135 Gabi: Como que eu posso saber 
que dá o número 17? 
Prof: É. Vamos  vê se a gente 
descobre? 
Gabi: Eu não vou saber, não vou 
não.  
Prof: Você já leu a atividade? 
Gabi: Li, mas não entendi não. 
Prof: Vamos ler de novo, vamos? 
Gabi: Ah, tá! Então  é assim? Pois  
então eu já sei, sei, é fácil, fácil! 
Eu   faço, mas ler não entendo não, 
né?  

 
Diz que entendeu. 
A professora explica mas,  
não entende. 
 
 
A professora explica para 
ela e ela diz que sabe, mas, 
quando lê não entende.  
Diz que já sabe. 
Logo diz que não entendeu. 

 
C- Tem dificuldades de ler e 
entender a atividade. Não  
entende o enunciado da 
questão. 
 
 
C- Não entende a atividade e 
se irrita com o colega que 
entende. 

136  Gabi: Agora eu vou fazer de roxo, 
marrom e verde. Vamos  ver se vai 
dá. Não, não deu 17. Deu  foi 15.  
Elis: Então, deixa eu ver, como 
faço. Faço,  eu não terminei ainda 
não. Pera  aí, pera aí.  
Gabi: Lemi! Me diz como é, me 
diz? Eu  tô na confusão! Não sei, 
não sei. 
Lemi: Troca essa e coloca outra. 
Vê o buraco que fica, Sha!  Iguala 
aqui e vai, vai que dá. 
 

 
Pede que o colega que veja 
com cuidado para que 
compreenda os valores das 
peças e monte o número.  
 
Diz que não está 
compreendendo. 

C- Relaciona as cores aos 
valores numéricos; roxo 4, 
marrom 8 e verde 3 = 15.  
L- Demonstra entender a 
atividade e procura ajudar a 
colega. 
C- Procura ajuda ao não 
entender a atividade.  
J- Compreende a atividade e 
tenta ajudar a colega. 

137 Elis: 7, 3, 9 é, é isso.  Não, não dá, 
porque passa: 7, 9, 2, deu, né? 19, 
11, 12, 13,14,15, 16,  agora 3. Não, 
agora 2.  16, 17. Agora deu 17.  
Gabi: Quanto que eu vou pegar 
para fazer o tapete?   
Elis: Tudo tem, que ficar igual. 
Preste atenção! Veja só, tem ficar 
igual. 
Gabi: Mas aí, como que faz? Igual 
só no tamanho e não cores? 

 
Diz que 7+9+2 é 19 e não 
17. 
 
Chama a atenção do colega 
e diz que tem de ficar igual. 

L- Demonstra entender a  
atividade que está fazendo. 
L - Demonstra entender a 
atividade e procura ajudar a 
colega. 
C-Não entende o que pede a 
atividade. 
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na  Linguagem da 

Pesquisadora 
137 Elis: Tem que ser 17. Não  importa 

a cor. Tá  vendo como fica? Vê 
aqui, vê. Fica assim, tá vendo?   
Prof: Quanto  falta para dá no 17? 
Gabi: Ah, Pera aí, fessora. Deixa   
eu pensar, tá? [...] 4 é essa?  
Prof: O que você acha? 
Gabi: É, fessora, é essa mesmo! O  
tamanho eu sei sim. Mas é difícil 
esse número de vários  jeito, né? 

 
Diz que branco 1 , vermelho 
2, e verde 6 “só dá 13”. 
 
 
Diz que é difícil formar, 
compor o número. 
Diz saber os valores das 
peças. 

. 
L- Demonstra entender os 
procedimentos que utiliza 
para compor o tapete. 
 
C- Consegue entender a 
atividade e relaciona as 
cores aos números. 

138 Prof: Como estão? 
Gabi: Professora, eu só fiz duas 
carreiras. Posso, posso, agora eu 
posso desenhar? 
Prof: Pode desenhar essas duas. 
Depois  se você vir mais, você faz. 
Pode  desenhar só com duas filas.  

 
Montou o número com duas 
possibilidades. Deseja 
desenhar. 

C- Consegue entender a 
atividade e relaciona as 
cores aos números, mas 
demonstra limitações para 
prosseguir na demonstração 
do 17 de várias formas. 

 
 
 
139 
 

Elis: Eu já fiz, fessora. Vê,  vê: 
esse vale 4 roxo , então 2 de 4 dá 8 
+ 2 vermelho dá 10 e tem que dá 
17. Brinquei, tô brincando, 
brincando, né? Errei! Falta.  Falta 
pera aí, pera aí,  falta 7. Vou mudar 
vou pegar 9 laranjado e 7 pretos e 
1 branco. É isso, ne? É,  é isso  [...] 
Prof: É, é sim. Você  agora 
entendeu? 
Gabi: Hurra! Tu  fez 1, 2, 3, 4, 5, 
6, filas? Seis fila, foi?  
Elis: Agora vou desenhar, 
desenhar, e fazer as contas, e 
somar e somar.  

 
Tenta montar o número 17.  
Percebe  o erro. Diz que está 
brincando. 
 
Diz que vai mudar as peças. 
 
 
 
Monta o número de seis 
formas diferente e diz que vai 
desenhar. 

L- Relaciona as cores aos 
números.  
L- Compreende a atividade, 
mas demonstra limitações ao 
realizá-la. 
 
C- Demonstra não 
compreende  a atividade. 
L- Preocupa-se em 
desenhar, montar e somar. 

140 Gabi: Eu vou fazer outro, porque 
meu desenho não está bom. Ele  
está muito errado. Não  está dando 
17.  Pera  aí.  
 

 
Vai fazer outro, porque 
percebe que não conseguiu 
encontrar 17. 

C- Percebe que errou na 
composição das peças e na 
totalização da soma. Deseja 
recomeçar. 

141 Prof: Gabi! Lê de novo e lendo 
você verá que a soma das peças 
tem de dar 17. 
Gabi: Eu esqueço e lendo não 
entendo não, ué! Não entendo. 
Prof: Pois é. Veja bem: quando se 
vai fazer uma atividade, a gente  
tem que ler  até entender. Se a 
gente não entende, a gente não 
consegue fazer.  
Gabi: Entendi, mas esqueço do 
que dá né, né.  Mais  agora eu sei, 
eu sei. Vou  tentar tá, tá? 
Prof: Você entendeu que todas as 
filas, têm de dar 17?  
 

 
Lê, mas não entende a 
atividade. 
 
 
 
 
 
Professora lê e explica a 
atividade. 

 
C- Não consegue entender o 
que lê e o que a professa 
professora explica. 
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142 Elis: O meu está bom, eu sei, sei.  

Quero terminar logo. Vou  fazer 
as contas  logo. Tô com pressa, 
pressa. Depois que terminar, vou 
fazer as contas. Aí  eu vou usar 
meu raciocínio de fera.  

 
Diz que o desenho está bom e 
deseja fazer as contas 
raciocinando. 

L- Compreende o processo 
para compor o tapete. 
L- Demonstra que está 
entendendo, anima-se ao 
realizar a atividade 
raciocinando. 

143 Rafi: [...] É, pois é, mas ainda não 
terminei de pintar não. E  só 
depois vou fazer as contas. Agora  
eu planejei viu? Tá saindo. 

Diz que planejou. 
Seguiu as orientações 
que a professora deu. 

F- Aprendendo e 
acredita estar 
acertando.  
Planejou a 
atividade. 

144 Elis: Ah, eu também não. Mas  eu 
termino num minuto de segundo. 
Tudo tá quase, quase terminado. 
Vou desenhar tudo, tudo. Parece 
grande, sobra, né?  

Diz que vai desenhar tudo que 
montou. No papel “fica 
pequeno, mas fica certo”. 

L- Sente-se aprendendo. 
Demonstra  ter utilizado as 
peças para efetuar as contas. 
 

145 Tiapi: Foi assim: eu fiz a fila, aí 
eu peguei três e coloquei. Aqui, 
por exemplo: o laranja é 10, o 
verde é 3 e o roxo é 4. Aí  eu 
contei:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11, 12, [...] ta? Contei e deu 17. 
Elis: Marrom, verde é, é, verde- 
escuro. Então  8 + 3 + 6. Pronto, 
deu 17. Isto é bom. As contas, eu 
faço com outro jeito. Do  jeito 
mais fácil.  Eu vou colocar  8 e 
tiro 2 que dá 10 e 1 + 6 é  7. 
Então, dá 17. 4 + 5 dá 9, + 8  é, é 
[...] 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17. Deu sim, mas eu fiz de um a 
um porque não consigo, não 
consigo saber [...] Mas eu fiz 
assim e deu, tá? 12 + 5 é, é, 12 e 
13, 14, 15, 16, 17. Pronto!  faço, 
faço todos. Eu  sei de 1, com 1. E 
conta 7 + 8 [...] 7, 8, 9, 10, ...[...] 

 
Pegou as peças 3 e colocou: “ 
o laranja é 10”.  O  verde é 3 e 
o roxo é 4. Aí contou um a um. 
(apontou para a primeira fila). 
 
 
 
Consegue montar o número 
17, contando de um em um. 

G- Aprendendo. Re-elabora 
compreensões. Concentra-se 
após muitas tentativas: 
confusões, erros e acertos. 
L- Demonstra ter 
conseguido entender os 
valores das peças e o sentido 
da montagem do tapete, 
contando de um a um. 

146 Gabi: Desenhar é bom, mas eu 
estou terminando de desenhar. 
Depois vou fazer as contas.  

Diz que desenhar é bom. C- Gosta de desenhar.  
Dispõe-se a fazer as contas. 

147 Gabi: Sabe por que... Eu  sei? 
Porque este de 8 + 7 é , é...  Então 
7 + 8 é 8 +7 então dá 15. O  outro 
deu, + 2 deu 17. Tá, terminei. 
Quando a gente vê sabe, né? 
 

Ao olhar as peças, percebe que 
8+7 é igual  a 7+8. 

C- Percebe a relação de 
transitividade/distributividad
e ao observar as peças 
montadas. Declara  que 
8+7=7+8. 

148 Prof: Terminaram? 
Elis: Terminei. Vê: fiz do jeito 
que entendi, tá? Eu vou contar na 
fileira. Na  fileira sai  bem bom. 
Eu  sei fiz, vê, vê. 
 

 
Anuncia o término da 
atividade, afirmando que 
entendeu porque viu as peças 
expostas.  

L- Compreende a atividade, 
entusiasma-se e, ao ver as 
peças expostas, entende 
melhor o sentido de fazer as 
operações. 
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Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
149 Elis: Eu vou contar do menor para 

o maior e no 10. Aí  completo na 
fileira. Eu  posso contar melhor. 
Todos eu vou completar. 10, vai, 
vai [...] Faz tudo primeiro, que é 
mais fácil. Depois  explico para 
ela. 

 
Conta do menor para o maior 
tendo como base a peças de 
valor 10. Diz que com o 10 
fica mais fácil. 
 

L- Decompõe e compõe os 
números e efetua na base 10. 

150 Gabi:. Tem que explicar... Agora é 
para dá 15, e o teu vai dá quanto?  
Eu montei e deu 15.  Aqui só muda 
o lugar dos números.  Então a 
minha é A. A tua tá no B.  

 
Percebe que todas as somas 
totalizam  15. 

C- Soma compondo e 
decompondo com as peças 
C- Percebe a relação de 
transitividade ao totalizar  
todos os valores em15. 

151 Prof: Como você achou o 39?  
 
Elis: Pera aí,  pera  aí. Ainda  bem 
que estas contas são pequenas, né? 
Me dá lá o 7 e o 8. Ai, meu pai! 
Como fiz, cadê, cadê. Pera, 
fessora. 

 
Confunde-se  na explicação, 
mas demonstra que entende 
ao procurar modo de explicar. 

L-Procura modos de 
explicar como fez. 
L- Identifica propriedade 
quando explica que 
7+8=8+7. 

152 Gabi: Esta atividade está fácil. Só  
muda o lugar dos números. Eu vou 
fazer bem rápido. Tá certo, tá tudo 
certo. 8 + 7 dá 15. O  outro deu, 10 
+ 5 dá 15. Olha  aí . A e C é a 
mesma da B e da D. Monto e vejo, 
né?  Na montagem, eu chego lá. 

Ao ver as peças expostas, 
percebe que os totais são 
iguais. 
 
Diz que com a montagem 
consegue entender. 

C- Sente-se animada. 
Expressa raciocínio para 
solucionar  a atividade.  
C- Vê sentido na 
composição dos números. 
Visualiza a atividade 
demonstrada com as peças. 

153 Gabi: Aqui é bom porque a gente 
estuda assim, fácil, fácil, bem 
fácil! Eu  vou vendo e faço, faço. 
Na escola hein, num tem assim 
não, né? Na escola é só no número, 
na cabeça né, né? Eu raciocino 
para chegar no 17, tá? O  verde 3 o 
preto vale 7 e outro 7 deu 17.  O 
outro eu fiz o quadradinho 5 vezes 
+ laranja 10 deu 17. Agora somo 
este com este deu, deu [...] 54. 

 
Diz que a Matemática da 
escola é difícil. 
 
Na escola é só no número e 
na cabeça. 

C- Vê  facilita o 
entendimento para efetuar as 
operações.  
 
C- Realiza a atividade com 
facilidade, anima-se. Gosta  
de fazer, entende o que faz. 
C- Acha difícil a 
Matemática da escola. 

154 Mati: Eu faço 15+39 é na boa... 
Do jeito que sei, né? 
Prof: Já  terminou Mati? Como 
fez? Você pode me dizer? 
 
Mati: Professora, eu raciocino 15 
+ 39. Peguei  a pecinha laranja, 
uma peça amarela, não. Laranja  e 
uma amarela: deu 15. E  o 39 eu 
peguei 3 laranja + 1 de 5 amarelo e 
1  e uma de 4 roxo  é 39.  A  de 4  
é verde-claro, não,   é, é roxo 4.  
Eu  peguei o 5 + 9 deu 14.  Aí  eu 
levei o 1. 15 + 39, eu peguei o 5 + 
o 9 deu 14, eu coloquei o 4 e  subi 
o 1. Aí,  1 + 1,  2 + 3 deu 5 e  deu  
54. 

 
Diz que faz raciocinando e foi 
assim que entendeu.  
Compõe os números 
utilizando as peças. 

Sente-se aprendendo, 
demonstra segurança e 
determinação ao realizar a 
atividade. 
A- Acredita que está certo e 
tem segurança de que, com 
seu raciocínio, não erra. 
A- Não se preocupa em 
entender outro modo de 
efetuar as operações. 
A- Tem certeza dos valores 
das peças e não se preocupa 
com outras idéias. 
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Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
155 Prof: E esta, como fez? 

Mati: Essa  do 47+63. Meu 
raciocínio é longo, mas sai e sai 
bom com essas cores. Elas  realça 
a vista da gente. Eu  gosto delas. 
Mas  pera aí, deixa eu explicar 
direitinho, né?  47 + 63,  eu 
coloquei  7 + 3 deu logo o 10 
laranja. Laranja,  é bom, é 
redondo, né? Eu  coloquei o 0 e 
subi 1 . Aí  1 + 4 é 5 e 5 + 6 é, é, 
deu 111.  E o 39 + 48 eu fiz 9 + 8 
que deu 17. Aí  [...] eu fiz eu fiz 
na conta  10 + 10 + 10, que deu 
30, e + 10 do 15 que deu 40. Aí  
eu fiz  9 + 5 que deu 14. Aí  eu 
somei  40 + 10 + 4 que deu 54. 
Tem conta que eu faço rápido,  
sempre no 10. No  10, até lá, até 
lá eu consigo. 
 

 
Diz que colocou 7+3 e deu 
logo o 10, e que laranja é bom.  
 
 
“Eu sempre divido e tiro do 
laranja, o 10 ou o 20 ou o 30 e 
dá certo”. 

A- Gosta de utilizar as 
peças e se refere ao 
raciocínio como um trunfo 
na realização da atividade.  
 
 
A- Tem facilidade de 
relacionar os números às 
cores. 
 
A- Trabalha tendo em vista 
o acerto. Prova,  dá certo. 
 
A- Compreende a adição 
decompondo o número na 
base 10 e separando as 
peças. 

156 Prof: Tem um jeito de você 
explicar melhor isso? 
Mati: Tem, pode ver: 47 + 63: aí  
eu faço 4 de laranja + 6 de laranja 
aí dá 10, 10,10,10, 10, 10, 10, 10, 
10, 10, 10 deu 100, né?  E o  3 + 7 
deu 10. Aí  100 + 10 deu 110. 
Deu tudo certo. O 39 + 48. 30 + 
40 dá 70. Vê  só o monte delas: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 é 70 de laranja  e 8 
+ 9 é 17.  Aí  então eu troco e 
mais um laranja.  Aí  eu faço 70 + 
10 + 7 que dá 87. Taí.  Eu  disse: 
é rápido, é só pensar sempre no 10 
laranja, né? Tudo que dá 10 
separa,  separa até ficar no 10 e no 
resto e soma. É  só isso, isso que 
eu faço. Faço  até com mil. No 
redondo eu somo tudo é, é isso 
mesmo[...] 
 

 
Aponta para as peças e diz que 
entendeu como fez as 
operações afirmando que “é  só 
pensar” sempre no 10 e tudo 
que totalizar 10 separa e as 
peças de valores menores 
soma. 

A- Compreende o processo, 
compõe, decompõe na base 
10 utilizando as peças. 
 
A- Sente segurança no que 
diz. Anima-se  ao perceber 
que,  ao utilizar as peças 
para realizar as operações, 
fica fácil. 

157 Prof: 47+60, você sabe? 
Mati: Não pode ficar assim não 
fessora?  Não, assim eu fico muito 
mais vendo. Eu  fico avexado e 
não consigo não, fessora!  
Prof: Se você pensasse direto 
40+60, ou seja, 4 de 10 +6 de 10 
já dava o 100. Aí  você somava 
com 7 e, e [...]. Você entende 
assim?  
Mati: É, eu prefiro  assim, tá? 
 

 
 
 Recusa a sugestão da 
professora e diz preferir seu 
modo de fazer. 

 
 
A – Demonstra segurança, 
tem certeza do que pensa e 
prefere utilizar seu 
raciocínio. 
 
 
.     
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Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
158 Prof: E você, Ti, o que fez? 

Tiapi: Professora, eu só fiz assim, 
olha. Mas  não sei não. 
Prof: Mas como foi seu raciocínio 
para chegar a esses totais?  
Tiapi: Foi assim: eu fiz a fila aí eu 
peguei três e coloquei. O  laranja é 
10, o verde é 3 e o roxo é 4. Aí  eu 
contei:1, 2, 3, ...,13 [...] ta? contei e 
deu 17. 
Prof: O que você entendeu com 
isso? 
Tiapi: Eu, eu entendi que ele 
repete,  mas muda,  né? Este tá 
aqui e este tá ali, né? Tudo dá 17, 
né? Mas  é diferente a fileira, né?  

 
Mostra as peças que utilizou 
para realizar a atividade e 
afirma só saber porque 
pensou e utilizou as peças. 
“Agora eu sei, mas só se 
pensar, ne? De cara eu não sei 
não, fessora”. 

 
G- Sente-se aprendendo e 
utiliza-se das peças para 
realizar  as operações, 
demonstrando entendimento 
do processo. 

159 Prof: O que você achou de fazer 
essas contas assim, com essas 
peças? 
Tiapi: Ah, eu achei muito bom, 
porque eu dividi e contei tudo e 
deu, deu o total. Quando  a gente 
vê já fez sem esquentar a cabeça, o 
juízo da gente né, né, fessora?  
também  não erra,  né? Se  errar vê, 
fica o buraco no lugar aí também,  
fica maior, fica  menor, né? Aí  
não dá. A  gente vê, vê tudo, né? 
Na repartição, eu faço, e  no monte 
também. Na montagem eu chego 
lá. 
Prof: E se o número fosse muito 
grande, como faria?  
Tiapi: Não sei. Só  se eu vê uma, 
né?  Aí  eu vejo.  
 

 
Diz que acha bom porque, 
quando vê, já fez sem muita 
preocupação e, se errar, vê o 
erro. Com números grandes 
tem que pensar. 
 
Se o número for grande, 
procura formas de efetuar as 
contas com as peças. 

 
G- Gosta de trabalhar com 
as peças e vê facilidade em 
efetuar as operações 
utilizando-as para contar. 
 
G- Se errar vê: “vê, né? A 
gente vê o buraco, fica 
menor.  Conserva a idéia do 
concreto. 
G- Se o número for grande, 
inventa um jeito para fazer 
as contas com as peças. 

160 Prof: E se não tivessem as peças, 
como você faria essas contas? 
Tiapi: Eu fazia na imaginação, 
mas na imaginação eu tem vez que 
erro e assim eu melhorei porque 
conto, conto até dá.  Mas  não sei 
se faço na cabeça, não sei se faço 
no dedo, no risco, na lerdeza, na 
mente, na mente falha, né? É mais 
difícil,  mas eu faço bagunçado, 
né? 
 

 
Sem as peças não sabe como 
fazer, se na cabeça, na mente, 
no dedo, no risco. Faz  
desordenado, sem saber se 
acerta. 

G- Demonstra segurança, 
sente-se animado ao realizar, 
as atividades com as peças. 
 
G- Compreende e demonstra 
ter gostado de fazer a 
atividade com as peças. 

161 Prof: Leia, tá? Depois  façam, ta?  
Rafi: Professora vem cá, vem? 
Prof: Pois não, o que foi? Não 
entenderam ou querem trocar de 
novo? 
 

 
 
 
 
 

 
F, J, M,- Não compreendem 
o enunciado da atividade.  
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Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

161 

Rafi: Fessora,  nós lemos, mas não 
entendemos não. Lê  para nós, lê. 
Prof: Olha vamos, ler juntos? Igi, 
leia esta frase primeira. 
Igi: Eu não, o Lemi,  
Então vamos ver: com barras de no 
máximo três cores diferentes, em 
que o comprimento de cada fila 
seja igual a 17, experimente: 
a) montar sobre a mesa um tapete 
com todas as possibilidades de 
somar 17, tá?  b) desenhe e pinte 
no papel o tapete que você montou 
sobre a mesa. Fale sobre em voz 
alta à professora.  

  
Ao não compreenderem o que 
leram a professora explica a 
atividade. 

 
 
F, J, M – Demonstram tem 
dificuldade para ler e 
interpretar. 

162 Lemi: Então tem que montar um 
tapete, né?  
Prof: E o que mais? 
Igi: Tem que dá 17,  né, né?  
Prof: 17 é o total, tá? 
Rafi: Mas só pode três peças, né? 
Prof: é. 
Rafi: Então, agora já sei, sei sim. 
Pode deixar, tá bom. 

 
 
Professora (re) explica a 
atividade. 
 
Aluno diz ter compreende,  
após a explicação da 
professora. 

F,  J,  M - Demonstram 
dificuldades para 
compreender a atividade. 
 
 

163 Igi: Vamos logo montar. Depois  a 
gente desenha e faz as contas, né? 

Quer montar com as peças. M- Mostra-se interessado 
em montar, desenhar e fazer 
contas. 
 

164 Lemi: Eu não vou desenhar, só 
vou fazer o tapete e fazer as contas 
[...]. Só se ver e desenhar. Então  
monto e faço as contas e pronto. 
Levo um dia, aí falta, falta 
segurança de fazer bem feito e 
acertar na hora. Aí  nas provas eu 
erro. O  tempo é pouco,  fessora.  
Conta leva tempo e pensamento, 
né? A bagunça é grande. Aí  a 
gente erra. 
 

 
Preocupa-se com o tempo que 
leva para trabalhar com as 
operações matemática. Conta 
leva tempo e pensamento. 

J- Mão gosta de desenhar 
nem de pintar.  
 
J- Demonstra disposição 
para montar e efetuar as 
operações. 
J - Preocupa-se com o erro 
ao efetuar as operações na 
escola. 

165 Prof: Por que você não faz só a 
conta? 
Igi: Eu gostei, mas assim é mais 
desenvolvida no olho, na mente e 
no que se faz, é no que se faz. 
Mesmo  sem saber, a gente vai 
adivinhando o que bota no lugar 
até montar tudo e conta, conta, 
conta. Eu acerto tudo. Fico na 
animação né, Rafi? 
 

 Diz que fazer a contas com 
as peças lhes é mais seguro. 
Gosta de fazer porque a 
resposta fica correta. 

M- Preocupa-se em acertar.  
Ao ver os números 
demonstrados através das 
peças sente-se mais seguro. 
M- Vê nas peças 
possibilidades de acertar as 
contas. 

166 Igi:Vê, vê, uai... É só isso. Eu  tô 
rodado de tirar e botar até que deu,  
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Quadro 4:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora 

166 

deu... Mas deu uma errado na fila 2 
que eu não pensei, não. Aí  errei. 
Pode  deixar assim? 
Prof: E aí Igi, deixa vê o que fez? 
Igi: Fiz isso, esse desenho, pode 
vê. Tá aqui o tapete montado e 
desenhado e pintado e as contas, é 
isso,  né? Agora deu, né,  fessora? 
 

Não gosta de fazer, porém 
reconhece que se aprende a 
fazer fazendo. Então ele faz. 
 
Diz que errou porque não 
pensou. 
Percebe que errou ao montar 
o tapete. 

F- Gosta de desenhar e 
pintar e montar. 
F-Mesmo não gosta de fazer 
contas, sente-se na 
obrigação de fazê-las. 
M- Preocupa-se com o erro 
e com o que pensa e pede a 
atenção da professora. 

167 Prof: Porque você gosta tanto de 
montar? 
Lemi: Porque a gente vê, vê na 
hora a faia, aí a gente completa o 
buraco, né? Na conta, a gente fica 
só na ilusão, mas não vê não, não 
vê. Eu  nunca vi não. Dá  um 
branco na gente e a gente não sabe 
se tá certo, né? Então, eu só gosto 
de montar, né? 
Prof: E cadê as contas que você 
fez?  
Lemi: Tá aqui, tá.  Mas  eu olho é 
lá. Então, se  não olhar lá, eu fico 
bagunçado e  não tem jeito, né? 
Prof: E  essas contas, como você 
efetuou? 
Lemi: Como? Como é, fessora?  
Prof: Essas contas, você sabe 
quanto é 10 + 6? 
Lemi: Na cabeça não sei, mas eu 
arrumo um jeito, né? Eu penso 
nelas e eu faço, né? 
 

 
Soma com as peças, 
completando os espaços 
vazios. 
 
 
De cabeça não sabe, mas com 
as peças faz direitinho. 

J-  A montagem se revela 
como um modo de sair da 
abstração, ver a 
representação do que faz. 
 
J- Refere-se ao ato de 
realizar operação numérica 
como ilusão.  
 
 
J- Olha nas peças para 
explicar o que fez. 
 
J- Olhar o desenho montado 
sobre a mesa e diz que vê. 

168 Prof: Como você me explica estas 
contas? Como você raciocinou 
para fazer estes cálculos, porque 
você arrumou direitinho, né? 
Leni: Ah, eu fiz pensando, né? Aí 
fui vendo e preenchendo.  
 

De conta é ruim mas com as 
peças sabe fazer as contas. 

J- Somei contando ali, mas 
de conta é ruim. 
 
 

169 Prof: E se você tivesse somado o 
6+1 e depois o 10, você saberia? 
Elis: Fessora, eu somei contando 
ali, né? Agora de conta eu sou 
ruim, hein. 
Prof: Mas se só tivesse a conta 
sem o tapete, como você chegaria a 
esses totais, você sabe de cabeça? 
Lemi: Ah, eu fiz pensando, né? Aí 
fui vendo e preenchendo. Preenchi 
tudo e deu, né? 1, 2, 3, [...] 17. Vê 
só, óia? 

Mostra as peças para dizer 
como somou. 
 
 
 
Diz que faz pensando. 
Preenche os espaços vazios 
do desenho que montou. 

L- “Somei contando ali, nas 
peças”. Utiliza o desenho 
montado para contar. De 
conta é ruim. 
 
J- Compreende o que faz. 
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3.1.3 Terceiro Encontro/aula  

Considerando as dificuldades apresentadas no encontro anterior, decidimos elaborar  

as atividades desse dia com operações numéricas (adição e subtração) nas quais, os alunos  

teriam de demonstrar e explicar, por escrito, o raciocínio de como conseguiram o algoritmo 

totalizante. Fizemos essa opção, porque percebemos que eles realizavam as operações 

utilizando as peças, de modo que achamos desnecessário pedir que montassem algum 

desenho, já que eles realizavam a composição dos números montando-os um por um, ou 

seja, o desenho aparecia por conseqüência.  

Os conceitos trabalhados nesse encontro foram: composição, decomposição, ordem 

crescente e decrescente, propriedade distributiva e a idéia de perda: tirar, decompor, 

subtrair. A idéia central foi conduzir os trabalhos de modo que entendessem o processo 

aritmético na base 10, pois vimos que a maioria tinha dificuldades de efetuar números 

como, por exemplo, 47 + 29. Ao somarem 7 + 9, recorriam à composição e à contagem um 

a um, utilizando a peça de valor 1 para chegar ao total.  

Do mesmo modo que nos encontros anteriores, não houve aula expositiva. 

Distribuímos os materiais nos grupos (estojos do material, lápis, borracha, lápis de cor, 

papel e as atividades) e pedimos que todos lessem o enunciado das questões com atenção. 

Ficou combinado que, ao terminarem a atividade, iriam nos dizer como tinham feito para 

conseguir o resultado. De igual modo, que solicitassem nossa ajuda, se tivessem dúvidas e 

se não conseguissem saber como fazer para realizar a atividade. 

Ao iniciarmos os trabalhos, percebemos que estavam realizando a contagem dos 

números um por um, montando os números com as peças de valor 1. Interviemos 

individualmente em cada grupo, perguntando se não seria melhor fazer a decomposição de 

10 em 10.  Percebemos que houve avanço com essa intervenção de modo que a peça mais 

utilizada passou a ser a laranja 10. As outras peças ocuparam lugar secundário, 

representando apenas as unidades. Interviemos novamente, indagando sobre a 

possibilidade de as unidades serem transformadas, também, em base 10. A sugestão foi 

aceita, mas percebemos que houve dificuldade em compreenderem esse procedimento. A 

representação escrita também passou a ser feita na base 10 e as peças passaram a 

configurar-se como meio estratégico. Estratégico porque eles juntavam linearmente as 

peças. Por exemplo, juntavam linearmente uma peça de valor 9 com uma de valor 8 e, 

paralela a estas, colocavam a peça laranja, 10, e completavam o espaço restante com a peça 

que se encaixava no espaço. Posteriormente, transformavam o que se mostrava em 
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números e efetuavam a operação. A  preocupação em montar objetos aleatórios 

praticamente foi esquecida.  

No Quadro 5, encontram-se os discursos e interpretações do terceiro encontro/aula, 

que mostram o andamento dos trabalhos desse dia. A introdução ao Quadro 6, encontra-se 

na página 94. 

Quadro 5:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
170 Prof: Como ficou o 47+29? 

Ti: 47+ 29? Ah! 47 eu peguei o 10 
alaranjada, peguei 3 de laranja, não 
4 de laranja e uma preta que vale 7. 
Eu  peguei  10+10 que dá 20. Aí  
deu 27. Eu  fiz a conta de cabeça 
no desenho, pode? Aí eu contei de 
laranja, de laranja até chegar lá [...] 

 
Foi pegando as peças laranjas 
até formar o número e 
conseguir o resultado. 

E- Decompõe os números na 
base 10 com facilidade e 
utiliza a peça laranja (10) 
como referência para 
realizar a atividade.  
E- Usa a montagem para 
somar, olha as peças e soma. 

171 Prof: E você, Luk, como ficou o 
seu? 
Luk: Com o material eu ia contar 
até chegar lá. Com o laranja, eu fiz 
o monte,  de 4 e de 2.  Aí  eu juntei 
o preto e o azul. Aí  eu fiz um 
laranja e um verde, né? Aí  deu. 

  
Com o material, ia contando 
um a um.  Depois  fazia  na 
base 10. Separa  os números e 
depois efetua todos. 

H- Relaciona cor e número.  
H- Consegue compor e 
decompor, somar o número 
corretamente e utiliza as 
peças sem dificuldades. 

172 Prof: Ti, você quer falar? 
Ti: Eu só quero dizer  que é mais 
fácil começar do 10. Eu comecei 
do laranja, do 10 laranja. Eu fiz 47, 
eu fiz: 10, 20, 30, 40 e mais 7. E  o 
29 eu fiz:  10, 20 e outra de  9. 

“E mais fácil começar do 10 
laranja”. 
Inicia contar de 10 em 10. 

E- Aprendendo, seguro ao 
decompor e efetuar as 
operações com os números e 
com as peças.   

173 Luk: Eu não fiz assim... Eu fiz 4 
peças alaranjadas mais o 7 é 47. Aí 
eu somei 20+ 9 que deu 29. Aí  eu 
somei todas as peças alaranjada e 
depois eu somei 9 + 7,  aí deu 10 + 
6. Aí  eu somei todas as peças 
alaranjadas e deu 74: 10,20, 30, 40, 
50, 60 70, +6. Eu começo contar 
do 10, é mais fácil. Depois  eu 
conto os números menores. Aí  eu 
formo o dez. De dez é bom,  fica  
fácil. Quem não sabe contar de 10 
tá muito por fora da coisa de 
somar.  
 

4  laranjado mais o 7 dá 47. 
 
“Somar de 10 em 10 é mais 
fácil”. 
Se não sabe contar de 10 em 
10 é porque não entendeu o 
que seja soma. 

H- Seguro, aprendendo ao 
decompor, compor e efetuar 
as operações com as peças 
na base 10. 
H- Acha fácil somar com as 
peças e faz a demonstração 
do número 49 com peças de 
vários tamanhos para chegar 
a 10. H- Efetua cálculo 
mental utilizando as peças 
na base 10 é fácil.  

174 Prof: Com o material, como você 
faria essa conta, Ti? 
Ti: 38+12?  Bom: 38 deu três 
laranjas de 10,  mais uma de 8. 
Contando deu: ah  não,   deu. Azul  
é 9 e não 8. 8  é esta. É  marrom.  

Diz que 38 deu 3 de 10.  
Recorre à peça 1 para 
entender que tinha errado.  
Contou  de um a um, chegou 
à conclusão de que tinha 
errado:  azul  era 9 e não 8 
como tinha tido. 

E-Entendendo, demonstra 
segurança ao decompor, 
compor e efetuar as 
operações. Recorre à peça 1 
para justificar que escolheu 
a peça certa. 
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Quadro 5:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
174 Prof: Como você fez esta? 

Ti:Vê, aqui óia, vê eu peguei três  
marrons  e esta laranja e esta 
vermelha deu 12. Mais  esta  dá, é 
isso mais essa verde aí eu troco 
uma de marrom e uma de vermelha 
pois esta laranja é, óia,  só.  Fica   
7 de 10 e uma  6,  deu 76. 

 
Transformou o número  na  
base 10 e concluiu que o 
número total foi 76.  
Para formar o número 38 
pegou três laranja 10 e uma 
de marrom 8. 

 
E- Seguro ao decompor, 
compor e efetuar as 
operações com as peças 
utilizando a base 10. 
Ti: Compreende e explica o 
que faz. Decompõe os 
números na base 10.  

175 
 
 
 

Lemi: Eu fiz tudo no 10. Só  
mesmo quando não deu para juntar 
eu deixei assim, sem juntar porque 
eu fiz no 47,  4 laranja e mais a 
preta 7 e no 29, eu fiz 2 de laranja 
e uma de azul. Só que troquei um 
do7 e coloquei  no 9. Aí eu peguei 
7 de 10 laranja e deu 70. O  7 de 
10 mais 6 então eu somei e deu 76.   

O aluno diz : 4 laranja e mais 
a preta 7 e no 29 eu fiz 2 de 
laranja e uma de azul. Só que 
troquei um do 7 e coloquei no 
9. Aí eu peguei 7 de 10 
laranja e deu 70 e mais 6, 
então, somou e deu 76. 
 se o número é maior que 10 
ele o transforma em dezenas. 

 
J- Seguro ao decompor, 
compor e efetuar as 
operações com as peças. 
 
J- Envolver com a atividade 
de montar e efetuar as 
operações.   
 

176 Luk: Eu tirei zero na prova de 
matemática. Agora    eu vou ver se 
tiro melhor, eu tenho muita 
preguiça de fazer conta. Sempre 
me dei mal, tenho que melhorar 
senão bombo mesmo. No ano 
passado eu quase bombei, agora 
tenho que me virar senão, senão o 
bicho pega [...]  
 

 
Não gosta da matemática da 
escola porque tem 
dificuldades com ela e se 
recusa a pensar que pode ficar 
reprovado. 

H - A matemática na escola 
se revela um problema para 
a aprendizagem do aluno. 
 
H - Não gosta de fazer 
contas mais reconhece que 
tem que aprender. 
 

177 Luk: 45 + 18 + 9: 4 laranjas + 5 
amarela, 1 laranja 1 uma de 8 
marrom,  e nove, uma azul. Então  
eu posso pegar uma laranja para 
representar o 5 + 9 então fica, fica, 
tira um do 5 fica 10+4 aí, tira, tira, 
ficou 4 né? Então  tira 2  do 4 e 
coloca no 8.  Ficou 8 + 2 deu 10 aí 
fica 7 de 10 e uma de 2 deu 72. 

Pode pegar uma laranja 10, 
para representar o 5+9. 
Então tira 1 do 5 e fica 10+4. 
Tira 2 do 4 e coloca no 8, que 
somado com 2 fica 10. 7 de 
10 mais 8 dá 70+8 = 78 

H- Aprendendo ao compor e 
decompor números na base 
10 utilizando as peças. 
H- Trabalha a transitividade 
com as peças e consegue 
somar mentalmente. 

178 Ti: Eu chamei 4 de laranja de 10 + 
uma de amarelo é 5. Vi  foi no 45. 
O outro número ficou aqui no 
laranjado de 10 e no marrom de 8. 
Na fila eu conto que é 18 e peguei 
a peça 9. Eu peguei 45 + 18 + 9 e 
deu e deu 72, vê só fessora, eu fiz e 
deu, deu no raciocínio e deu no 
papel, eu até sei. Agora  eu vi,  e 
não errei, né? 
 

Ao decompor e compor o 
número na base 10 diz que 
fez e não errou porque viu a 
fila das peças. Fez no 
raciocínio e no papel.  
 
 
Diz  que sabe porque vê. 

E- Aprendendo utiliza as 
peças para Compor e 
decompor na base 10.  
J- Soma com facilidade 
utilizando a montagem com 
as peças na base 10. 
Entende o processo. 
J- Demonstra compreender 
o trabalho com o material. 

179 Prof:Você sabe fazer essa conta? 
Lemi: Agora eu sei fessora, mas 
eu sempre vou no dez. Aí   uia eu 
fiz 10+6 e +1 tudo eu chego no 10 
né? Porque  o dez é redondo aí eu 
vou juntando no dez né?  E  deu 17 
né? 

Diz que fez porque 
raciocinou. 

J-Demonstra compreender o 
que faz.  
J- Sente-se seguro ao falar 
sobre o que fez. 
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Quadro 5:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

179 

Lemi: Ah, isso eu peguei no 
tapete, mas eu fiz na ordem do 10. 
Aí  eu troco, né? 
Lemi: Primeira eu pego 3 
alaranjado a 10, que é 30. Aí eu 
pego uma verde-escura 6 deu 36, 
foi, foi isso. Eu pego, aí uma de 
laranja 10 e uma de vermelho 2, 
deu 12.   

 
Vai juntando até chegar no 
10, mas  na contagem,  conta 
de um a um.  
Fez a demonstração da conta 
na montagem e concluiu que 
tinha dado  86. 

J- Decompõe na base 10 e 
consegue entender o 
processo. Sente-se 
envolvido com a atividade, 
entende que na base 10 as 
operações ficam fáceis de 
fazer. 

180 Tiapi: Olha só que abestado eu 
sou, sou mesmo um besta! É  só eu 
trocar  uma de 5 e outra de 7 por 
uma de 10. Aí  pronto: coloca 10 lá 
e fica só um de 2, né? Dá o mesmo 
tamanho, né? Óia só. Pois então, 
ficou outro número no redondo o 
resultado dele. Vê: 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90,100 e + 2. No 
monte fica fácil, a gente troca. No 
redondo, fica bom, né? É só pensar 
no jeito, né? Eu vejo e fica na 
mente, né? 

 
Reelabora procedimentos e 
percebe que há como 
decompor os números de 
modo mais fácil. 
 
“Eu vejo e fica na mente, 
né?” 

G- Entusiasma-se com a 
descoberta de que pode 
substituir duas peças por 
uma de 10. Consegue 
entender que, ao trocar as 
peças, fica fácil  realizar as 
operações. 
G- Sente-se  aprendendo, 
entendendo o que faz. 

181 Prof: E você, Mati, o que fez? 
Mati: Já fiz muita coisa boa. Sei 
sim.  Mais  eu invento,  aqui, óia 
só: 35 vai ficar  3 laranja,  Mais  
amarelo, vê aqui. 10+10+10+5.O 
12, eu coloco o laranja e um 
vermelho... Vai ficar assim, óia só, 
10+2.  O 16 vai ficar um laranja e 
um verde, essa terceira fila, 10+ 6. 
Eu agora pensei assim. Então, as 
de pequena vão ficar amarelo mais 
verde. Tiro  daqui e coloco laranja 
e deu um laranja e um branco, 
5+6=11, que é 10 + 1. 
No resultado final, ficou essa aqui. 
No último momento, deu esse 
monte de 6 de 10 e que  deu no 
raciocínio. Deu  60 e uma de 2 
mais uma de 1. Pode ainda trocar,  
mas eu prefiro assim, tá? Fica  
assim: 6 de 10 que é 60 e 2+1.  Eu  
troquei no verde, deu 63. Na troca, 
eu entendo. Eu pensei e deu, né? 
No vai 1 eu  me perdo, né ? 
 

“Fiz  muita coisa boa, sei 
sim”. 
 
Depois de demonstrar o que 
fez, o aluno finaliza dizendo: 
“então fica assim:  6 de 10 
que é 60 e 2+1,  eu troquei no 
verde e deu 63”.  
 
Agrupa os valores de 10 em 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- “Na troca, eu entendo. 
No monte, também eu somo 
bom. Eu pensei, e deu, ne?”  
 
A - Demonstra que 
compreendeu o sentido da 
atividade e sente-se 
confiante, seguro do que faz.  
A- Diz que usa o raciocínio 
para decompor com as peças 
e as vê juntas em grupo de  
10 que ele chama de monte. 
A- Diz que pensou e 
conseguiu encontrar os 
totais. 
 

182 Leo: Eu quero fazer todos, 
tudinho, até terminar.  Vou fazer 
desse tamanho. Vou  colocar o 
marrom: 8 + 1 é 9 e 2 de 10. Então 
ficou duas laranjas mais uma 
marrom, mais  
 

 
“Então ficou duas laranjas , 
mais uma marrom  mais uma  
branca.”  

B-Confiante. Demonstra 
segurança ao realizar a 
atividade. 
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Quadro 5:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
182 uma branca. O 47, eu coloco 4 de 

10 + 3 vermelho + uma branca. Eu 
tô gostando [...] 

Decompõe o número na base 
10 e diz que está gostando 

B- Gosta de montar e ver a 
montagem dos números com 
as peças. 

183 Leo: Aí eu fiz 20 +40 deu 60 e 7+9 
deu 16. 
Prof: Você sabe de cabeça que 
7+9 é 16?  
Leo: Professora, sou muito parado 
na tabuada. Então eu peguei as  
outras de laranja e de verde e deu. 
Vê  aqui, né? Aí o16 é 10 +6. Vê 
só aqui. Então 60+10 é 70 +6 deu 
76.  
 

Mostra a montagem com as 
peças e diz que sabe pouca 
tabuada, mas está entendendo 
e conseguindo saber fazer. 
 
Diz que não sabe tabuada 
mas, consegue fazer a conta 
mesmo assim. 

B - Decompõe e compõe 
com facilidade, entende o 
processo. Gosta de trabalhar 
com as peças. Prefere 
realizar a atividade 
montando com peças 
menores para não errar. 
B - Montar se revela uma 
motivação no momento de 
efetuar as operações. 

184 Mati: O desenho eu óio aqui nas 
peças, vê só: o colorido, mas é 
laranja. Eu vou desenhar e pintar 
só a primeira e as outras eu não 
vou dividir, só vou pintar e coloco 
o número bem em cima dela. Aí  a 
gente sabe todos. Aí eu separei as 
de 10 e as outras. Aí  eu pego uma 
e ponho no nove e ficou 10. Aí eu 
termino concluindo desse jeito 
aqui olha? Olha: 20 + 40 deu 60 + 
10 deu 70 +6 que ficou de sobra da 
soma do preto com o azul. Então  
ficou 7 e 6. Eu gosto desse jeito 
porque o raciocínio é grande, mas 
eu sempre acerto e não tenho 
muito medo de errar. Somei as de 
10, de 40 e 20 deu 60 e sobrou 9 e 
7. Aí  eu pensei:  9 + 7. Aí troquei, 
aí é 16. Então  dá dez + 6. Então 
deu 76. 
 

Olha no desenho para 
explicar o que fez e termina 
concluindo que, com as 
peças, ele entende porque 
consegue ver o que está 
fazendo. 
 
 Gosto  de fazer as contas 
com as peças. O processo é 
longo, porém ele entende. 

 
A- Gosta de trabalhar com 
as peças.  
 
A- Sente-se aprendendo, 
confiante. Demonstra 
motivação em fazer a 
atividade montando com as 
peças. 
 
A- Demonstra segurança, 
utiliza o raciocínio e 
desenvoltura para utilizar as 
peças nas montagens dos 
números.  
 

185 Leo: Errar em Matemática eu 
sempre erro e não tem jeito. faço 
uma prova e penso que vai tudo 
bem direitinho. Quando  lá vem 
um 7 um 6 e até menos mesmo. Eu 
sempre passo, mas errar eu erro. 
Não sei o que dá na minha cabeça. 
Aqui é bom...Quero ver lá [...] 
 

Diz que com as peças ele 
acerta, mas na escola, ele erra 
e não entende porque isso 
acontece. 

B- Diante do que faz, 
encontra nas peças 
possibilidades de 
aprendizagem. “Aqui eu 
acerto quero ver lá”. A 
escola se mostra um 
obstáculo e não um lugar 
onde o saber se constrói. 

186 Prof: E aí,o que fez agora? 
Mati: Eu fiz esse 12+36+38. 
Prof: Você começou por onde? 
Mati: Eu  somei 36 +38, aí  eu 
dividi foi no 10+10+10. Deu  30 + 
8 e 36. Eu  fiz 10+10+10, deu 30 + 
6. Aí  o 12 deu 10 + 2 . Aí eu 
somei 30+10 deu 60 e 8+6 deu 14 
.  

 
Decompõe o número na base 
10 porque utilizou o 
raciocínio. 

Sente facilidade em compor 
e decompor com as peças 
demonstra que entende 
como efetuar a as operações. 
A- utilizou o raciocínio para 
realizar as operações com as 
peças. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  



93 

 

Quadro 5:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
186 80 +4,  deu 84.  uai, aui. Eu  vou 

fazer tudo. Eu  sei sim.  
Prof: Por que você não somou 
logo o 12 +36? Ou o 38 +36 
direto?  
Mati: Eu prefiro assim.  Aí  eu 
fico bem no raciocínio e não erro. 
No  redondo eu vou bem.  Na  
troca também vai para o redondo, 
né? Ele é muito bom de fazer. No 
redondo, eu chego lá. Mas tem que 
pensar. O juízo fica esquentado, 
mas sai,  né? 
 

 
Depois de explicar a 
decomposição e a 
composição dos números, diz 
que vai fazer tudo porque 
sabe e porque usa o 
raciocínio. Não aceita 
sugestão para mudanças no 
modo de pensar. Diz  que o 
material é bom. 
 

Revela preocupação com o 
erro e  se preocupa em 
raciocinar, pensar.  
Preocupa-se em acertar. 
Acertar é uma meta. 
Demonstra disposição para 
fazer a atividade, entende o 
processo. Sente-se 
aprendendo. Raciocinar lhe 
parece essencial na 
realização da atividade. 

187 Mati: Eu agora já sei, de todo 
jeito, mas utilizei as peças e as 
contas. Usei  5 laranjas, e uma  
azul e uma amarelo e uma marrom. 
O resultado deu 67. Aí eu dou 
conta de fazer qualquer coisa.   
 

Faz tudo no10 e no5 porque 
fica fácil. Já sabe fazer as 
contas, transformando os 
números na base 10. 
 

A- Sente-se aprendendo e 
gosta  de trabalhar a 
decomposição com as peças.  
I- Trabalha com facilidade 
ao montar com as peças. 

188 Prof: O que você fez? Como foi? 
Gabi: Peguei 47+29. O 47 eu 
peguei  de  10 em 10. Aí  eu peguei 
4 laranjado e  aí deu 40. Depois  eu 
somei com 7 que é o preto, e o 29 
eu peguei 2 laranjado, que deu 20.  
Cada  um vale 10 e depois eu 
peguei o azul que é  9, aí deu 29. 
Aí  eu somei e deu 78: 6 peças 
laranjadas que dá 60. O  preto vale 
7 e o azul vale 9, mais 7 deu, deu 
[...]. Conto um a um dá 16. Aí  
então troco por 10 + 6. Aí  dá 70. 
Agora 7 e 7 não, não deu [...], vou 
fazer outra vez. Errei, mas eu sei 
sim... Pera aí, fessora, dá uma 
volta, deixa eu pensar. Eu  perdi o 
juízo, o pensamento fugiu, tá? 
Pensar, tem que pensar e o tempo 
acaba, né? Mas eu consigo eu vi. 
Fiz  no redondo, mas agora 
bagunçou, né? Eu faço assim óia 
[...] e vai dá. Eu  vou chegar lá, 
mas é no redondo.                                                                                                            
Prof: E se tirar esse 7, quanto fica? 
Gabi: Se tirar 7?  Ah! Quando eu 
tiro, aí tem que trocar de novo, né? 
 

 
 
 
 
 
Diz que está entendendo 
apesar de ter se confundido. 
Procura pensar modos de 
explicar o que fez. Mostra as 
peças e diz que está 
entendendo o que faz. 
 
 

C- Sente-se aprendendo e 
demonstra que consegue 
entender o que faz no 
processo. 
C- Demonstra não ter 
dificuldades de identificar as 
cores e relacioná-las aos 
números, mas demonstra 
limitação com a tabuada. 
Procura  entender o 
processo. 
C- A montagem com as 
peças ajudam na 
compreensão das operações. 
C- As peças ajuda a superar 
a dificuldade em tabuada.  
Dispõe-se a fazer. 
Diz saber fazer as contas, 
embora, às vezes, erre. 

189 Rafi: 47 +29, na minha conta deu 
79. 47 deu 4 laranjadas e 7 eu 
coloquei o amarelo e o vermelho. 
O 29 eu peguei 2.  
  

Envolve-se na atividade e 
explica como fez para acertar. 
Reconhece que tinha errado, 
mas descobre. 

F- Demonstra que sabe 
compor, decompor e somar 
na base 10. 
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Quadro 5:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
189 que dá 60. Dois amarelo é 10. Ah, 

nesse monte tem 60 mais uma deu 
70. Mais uma de lilás, vale 4, mais 
o vermelho, que é 2, deu 6, 
somando tudo deu: 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70,  e 6. Ah, tá, eu errei 
mesmo naquela. Agora  tá bom. 
Vou  corrigir agora. Agora sim, tá 
bom [...]. Eu troquei e cheguei lá, 
né, fessora? 

 
Diz que errou mas, corrigiu. 

 
 F- A montagem com as 
peças favorecem a 
compreensão das operações. 
Compõe  e decompõe na 
base 10. 
F- Refaz o que fez errado. 

190 
 

Gabi: 45+18+9.  Eu  peguei 9 + 8 
+ 5,  aí eu subi 2. Aí  eu peguei o 2 
e somei. Aí  deu. Eu  errei, errei, só 
que eu errei de novo... Então tá 
errado. Eu  vou fazer de novo. Eu  
fiz, eu representei  tudo. Deu   62.  
Tá errado: 40 + 10 dá 50. Aí 50 + 
20 é 70 e 70 + 2 é 72.  

Fala sobre o que fez e 
demonstra que entende 
quando erra e quando acerta. 
Dispõe-se a fazer outra 
atividade. 

C- Demonstrou ter 
dificuldades com a tabuada. 
C- Sente-se aprendendo, 
animada ao entender a 
atividadedecomposição e 
decomposição na base 10. 
C-Compreende o que faz. 

191 Elis: Eu peguei o 15 e eu fiz 10 + 
5. olha aí. Tá certo? Tá?  Depois 
eu peguei 10+10+10+10 + 5, aí eu 
peguei os dois 5 e deu 10. Então: 
50+10 dá 60. Eu  vou fazer. O 15 
tem um 10 e um 5. O  45 dá 4 de 
10 e um de 5.   15+45 dá 60.  Eu 
vou colocar o resultado bem feito 
no desenho, mas,  na montagem, 
eu vejo, acho bom. Pintar eu 
demoro, nessa montagem a coisa 
fica mais bom, a gente vê é tudo no 
olho [...], na mente, na trocagem a 
gente fica sabido, eu sei, no 
redondo eu entendo, mas eu 
pensei, né? A gente pensa na coisa, 
né? Agora não faço mais no vai 
um, né?  

Mostra a montagem e explica 
o que faz com as peças para 
realizar a operação com que 
se envolveu. 
 
Diz que sabe por que pensou. 

L- As peças ajudam na 
composição e decomposição 
dos números na base 10. 
L - Compreende e gosta do 
que faz. 
L- Sente-se aprendendo e 
compreende o processo 
quando monta os números 
com as peças. 
 
L- Diz que sabe por que 
pensou. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi. 

3.1.4  Quarto Encontro/aula 

A proposta para este dia seriam as operações de adição e multiplicação. 

Resolvemos que no início, iríamos conversar com eles sobre a possibilidade de realização 

dessas atividade, pois entendemos que, assim, o trabalho seria mais produtivo. A 

experiência do encontro anterior mostrou que as dificuldades não permitiram que os 

trabalhos avançassem a contento.  

Neste encontro, consideramos que houve aula. O início do diálogo com os alunos 

nas transcrições, demonstra esse momento. Fizemos uma explanação breve de como teriam 
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de proceder para realizarem as atividades do dia. Terminado o diálogo introdutório, 

dispusemos os alunos em grupo, distribuímos os materiais e os trabalhos se iniciaram.  

Combinamos que deveríamos direcionar as respostas sempre com outro 

questionamento, no sentido de que encontrassem procedimentos próprios que os 

conduzissem à resposta. Por exemplo, se não encontrassem estratégias para saber quanto 

seria 7x8, deveríamos perguntar qual seria o total referente a 8 peças de valor 7 ou 7 peças 

de valor 8. O mesmo procedimento deveria ser adotado para a divisão e, com isso, o 

conceito de reversibilidade, ou seja: se encontrassem o resultado de 7x8, perguntava-se 

quanto seria 56: 7 e 56: 8. Em relação à adição, procederíamos do mesmo modo, isto é, se 

sabiam quanto seria 8+7 deveríamos perguntar quanto seria 15-7 e 15-8.  

Ao receberem as atividades, envolveram-se de imediato na tentativa de respondê-

las, e logo, nossa atenção foi requisitada. Todos apresentaram dificuldades em 

compreender como se daria a multiplicação, porque eles queriam ver a resposta. Como não 

sabiam multiplicar, não chegavam ao total. Sugerimos que realizassem as atividades sem o 

material. Também  não funcionou. Procedemos com os questionamentos combinados. O 

processo foi lento, avançamos pouco. A divisão quase não foi contemplada neste dia, mas 

percebemos que, em relação à adição e à multiplicação, muito foi compreendido. 

Compreenderam, por exemplo, que o produto de 2x4 poderia ser conseguido com 4 peças 

de 2 ou 2 peças de 4. Isto foi muito importante, porque, ao não saberem de cor a resposta, 

arquitetavam procedimentos para conseguir o produto desejado.  

Segue abaixo o Quadro 6,  referente ao quarto encontro/aula. A introdução do 

quinto e último encontro/aula se encontra na página 105. 

 
Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora 
192  

Prof: Todos sabem quanto é 3x4?  
Manu: Eu vou contar. 
Prof: Vai contar como? 
Manu: Pera aí... Eu conto no 
dedo... Deixa eu vê, né?   
Prof: É melhor fazer assim, com a 
decomposição, Manu. Que  aí você 
sabe qualquer número. Pequeno ou 
grande, tá. 
Manu:Mais eu só sei no dedo, se 
não me perdo. 
 

 
Demonstram atentividade na 
aula. 

D- Sente-se aprendendo.   
D – Contar nos dedos 
revela-se a saída para 
solucionar a atividade. 
D- Montar, desenhar, fazer 
monte com as peças é um 
modo de visualizar a 
atividade aritmética que 
realiza.  

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  
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Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
193 Prof: Pois então como fica  3x4, 

com as peças? Como fica isso? 
Rafi: Professora, se a gente fizer 
3x4, fica 12 e a gente coloca o 
10 e 2 aqui, óia! 
Prof: E se a gente quiser fazer 
logo o vezes, como fica? 
Rafi: Posso pegar uma de 
laranja e uma de vermelho, né? 
Prof: É, pode, esse é um modo 
de fazer. Tem outro? 
Prof: É, é só que eu quero que 
vocês me mostrem como vocês 
representariam isso com as 
peças. Como ficaria 3x4 com as 
peças? Alguém imagina como 
fica?  
Mati: Professora pode ser 2x6? 
Prof: Como assim Mati?  
Mati: Coloca o vermelho e o 
verde- escuro. Dá 2x6 que é 12. 

 
 
 
 
Atentam-se à explicação da 
professora. Dizem entender 
a explicação. 
 

F- Pensa, busca modos de  
encontrar solução para a 
interrogação. 
 
 
F- Efetua multiplicação pela 
soma. 
A- Busca em seu repertório de 
prática fazer utilização das 
peças. 
A- Pensa, busca compreender a 
dinâmica do trabalho 
multiplicativo com as peças. 

194 Prof: Vamos pensar assim: 
quanto é estas duas?  
Mati: É isso aí,  pode dá uma 
laranja e uma vermelha. 
Prof: Quanto é uma laranja e 
uma vermelha? 
Sabi: É isso, é 12, vê só aqui, 
vê.  
Prof: É, este é um modo de 

pensar, mas será  que se eu 
colocar duas peças de 6 aqui  não 
já representa o 12? 
Tiapi:  É, é, já dá 12,  deu 12? 
 

 
 
Respondem aos 
questionamentos da 
professora, afirmando que 
sabem os valores numéricos 
das peças. 
 
 
 
 
 
 

A - Demonstra saber os valores 
das pecas em relação às cores.  
 
A- Busca compreender a 
dinâmica do trabalho 
multiplicativo com as peças. 
 
I- Envolve-se buscando 
compreender. 

195 

Sabi: Cadê o 3? E cadê o 4? 
Prof: Pois é, se fizermos  com o 
6 não está errado,  mas aí 
perderemos o 3 e o 4, ou melhor, 
com o 3 ou o 4 como ficaria?  
 

Atento à aula, percebe que 
os números citados pela 
professora não apareceram. 

I-Busca compreender o 
processo de multiplicação. 

196 

Prof: Vejam como pensei. Será  
quanto dá 3 peças de 4 ou 4 
peças de 3? 
Mati: É, professora, desse jeito 
é bom, mas como eu faço o 
número?  Aí dá 12. Mas com o  
laranja e o vermelho,  aí fica 
2x6. 

Atento  às explicações. A-Consegue demonstrar com as 
peças o número e sente 
dificuldades de representar 
numericamente,  porque não 
compreende a idéia de que 
multiplicação é soma de 
parcelas iguais. 

197 Prof: Se eu pegar o 4... Quem 
lembra qual é o 4? 
Todos: Roxo. 
Prof: Se eu pegar o 3, quem 
lembra a cor? (Todos: é verde). 

Atento às explicações da 
professora. 

Todos identificam os valores 
das peças. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  
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Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora 
197 Prof:Todos sabem os valores 

das peças direitinho? Todos: 
Sabemos sim, fessora. 
 Prof: Pois então, se eu pegar 4 
peças de valor 3 ou 3 peças de 
valor 4, será que teremos o 
mesmo total? 
Sabi:Você pega 4 peças de 3 e 3  
de 4, né?  Professora, eu já sei 
como fica... Igual, né?  
Prof: E duas peças de 6 ou 6 
peças de 2, o que ocorrerá? 
Todos: Deu tudo igual, fessora, 
deu, óia o meu, deu 12. 
Prof: Será que deu 12?  Todos: 
Deu [...]  deu, fessora. 
Prof: Isso mesmo. Mas  não é 
obrigado todos fazerem do 
mesmo jeito. O  importante é 
que todos saibam um jeito de 
fazer as contas, não importa 
como fazem, tá?  

 
 
Envolvem-se com as 
explicações da professora.  
 
 
 
 
 
 

 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, 
. 
Demonstram que sabem a 
relação dos números com as 
cores. 
 
 
 
 
A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, M. 
Participam da aula , sentem-se 
aprendendo, pensando, testando 
as possibilidades de realizar as 
atividades. 

198 Prof: Pois agora eu vou 
explicar: porque na adição é 
diferente. Com a adição sempre 
vai ficar colorido e com a 
multiplicação não. Você  faz 
com a mesma cor. Você  olha só 
a quantidade de peças que dá 
certo. Se  você tiver dúvidas, 
você verifica na soma. Pois bem, 
vejam só, se eu fizer assim: 3 de 
4 ou 4 de 3 não perderemos nem 
o 3  nem o 4. Qualquer  um 
desses dois modos dá 12.    
Todos: Pois faz aí. fessora.  
Prof: Eu coloquei as 3 peças de 
4 em fila e aí coloquei a de 
1.1.1.1 [...] até completar as 12. 
Depois peguei as 4 peças de 3 
coloquei em fila, peguei  e 
coloquei as 1,1,1,1[...] até 
formar 12. E aí juntei num bloco 
só.   
Todos: Silêncio  
Prof: Entenderam?  
Todos: Entendemos.  
 

 
 
 
 
 
 
Dizem ter entendido as 
explicações da professora. 
 

 
Todos- Buscam compreender as 
explicações e entendem a 
distribuição das peças. 
 
 

199 Prof: Vou fazer outro exemplo 
maior, tá? Vamos  pegar 9x8, 
quanto dá? 
Prof: Quem representa o 9? 
Alunos: Azul, fessora. 
Prof: E quando dá? 

 
A professora explica e os 
alunos se envolvem na aula 
atentivamente. 

Todos- A tabuada se mostra 
como um problema. Efetuam a 
multiplicação somando. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  
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Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

199 

Todos: Silêncio. 
Prof: Bom, quem sabe faz 
baseado na tabuada... Mas quem 
não sabe soma 9+9+9+.... E aí, 
agora dá ou não? 
Prof: Se 9+9= 18; 9+9=18; 
9+9=18, 9+9=18, aí fica: 10+ 8; 
10+8; 10+ 8; 10+8; 8+8=16; 16 
é 10 + 6, 8+8=16;...os dois 6 
ficam 12 que 10+2. Agora  
soma os 10 e o 2. Deu: 72 sete 
peças de 10 e uma de 2 que é 
72. 

 
 
 
 
 
A professora explica e os 
alunos se envolvem na aula 
atentivamente. 

Todos- A tabuada se mostra 
como um problema. Efetuam a 
multiplicação somando.  No  
entanto, considero que, se fazem 
isso, é porque entenderam. 

200 

Prof: Eu vou fazer uma com 
parênteses 
Alunos: Não, não é muito 
difícil, não. 
 Prof: Por exemplo: (3x6) + 16 
Como representa o 3x6?  
Alunos: É, é, é, 3 peças de 6, 
mas também pode 6 peças de 3. 
Prof: Ok, é isso mesmo! Quem 
é o 6? E quem é o 3? 
 

 
Dizem que é difícil efetuar 
números que contenham 
parênteses.  

Todos- Mostram-se envolvidos 
com a idéia de multiplicar com 
as peças. 
Todos- Relacionam bem os 
números às cores e procuram 
modos de multiplicar com as 
peças. 

201 

Prof: 3 peças de 6 ou 6 peças de 
3.Verificar? Há duas 
possibilidades. Vejam só: 
coloquem as peças no chão em 
fila, tanto as 3 peças de 6 como 
as 6 peças de 3. 
Prof: Vamos terminar? 
Manu: E não terminou, fessora? 
Prof: Quanto é 3x6: Todos: 18   
Prof: Pois então, 18 + 16 fica 
como? Todos: (silêncio).  
Prof: 18 é 10+8 ? Todos: 10+6 
Prof: Pois é,  como fica o total? 
Mati: Fica 10, 10 e 8. 
Rafi: Professora, junto o 8 e 6 
que dá, dá é, é 8,.... e 14. 
Prof: 14 é?  
Todos: 10+4 
Prof: E quanto ficou tudo?  
Todos: Ficou- 10+...+4  dá 34. 
Prof: Com o material você 
poderia apresentar com 3 de 10  
laranja, e  4.  Essas  4 podem ser 
apresentadas de vária maneiras  
assim, 4 verde, 2 vermelha de 2 
cada, a verde 3 e 1 branco.  

 
A professora explica e os 
alunos demonstram 
atentividade e participação 
na aula.  

Todos- Compreendem a idéia 
da atividade.  
 
 
 
 
Todos- Demonstram ansiedade 
em resolver a atividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
F- Envolve-se na aula  e mostra-
se entendendo a proposta de 
utilização das peças. 

202 

Gabi, você tava tão quietinha e  
de repente,  você disse 28. 
Gabi: Eu, eu, pera, eu peguei o 
1, .... 

  

 A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  
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Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

202 

1  [...] pode fessora? 
Prof: Ah, tá... Eu, eu entendi... 
Você estava somando de um em 
um? 
 

Contando e um em um 
para formar o número 28.  

C - Preocupa-se em desenhar e 
fazer as contas. 

 
 
 
 
203 

Prof: Como você fez Gabi? Como 
você fez? Quanto é 7+7? 
Gabi: É, é ,é  7+7+7+7 . aí  eu fiz: 
é 14 e 14 que deu 10+10+4 que dá 
28. 
Prof: E se quiser repartir 28 por 4? 
Teria outro jeito de fazer? 
Gabi: Ah, tem, mas eu quero fazer 
assim. Dividir? Tem, mas deixa eu 
pensar, tá? 
Prof:Como seria o  jeito? 
Gabi: Pode ser 7 desse, né? (ela 
mostrou 7 peças de 4)  
Prof: E no papel, você sabe? 
Gabi: Tem, mas eu gosto assim.  
 

 
 
Dispõe  4 peças de valor 
7 e soma transformando 
na base 10 

A- Compreende e resolve, 
entendendo o processo, 
transformando os números na 
base 10. 
 
A- Pede tempo para pensar. 

204 Prof: Como você fez? 
Leo: Eu fiz assim: 3x8 eu fiz 8, 8, 
8, que deu 24 no monte de 10, 10 e 
verde. E  aí eu fiz 12 + 36. Olha, 
vê, tá certo. Olha, eu fiz 20, 10, 30 
e 4, 2, e 6. Tá certo? Já vi que tá, 
mas eu pensei foi no jeito de fazer 
e deu. 
Prof: E  4 e  2 e 6,  não pode 
juntar? 
Leo: Acho que pode, mas isso eu 
vou pensar, né? Pode, deixa eu vê, 
tá? 
Prof: O que descobriu? 
Leo: Foi bom, porque vi no 10.  
Aí ficou só dois no pequeno. Aí a 
gente junta e vê, né? 
 

 
Diz que fez 3x8 somando 
4 peças de 8. Para   fazer 
de outra forma tem  de 
pensar. 
É bom porque vê. 

B - Demonstra segurança ao 
efetuar as operações com as 
peças. Procura novas 
possibilidades. 
 
Diz que é bom, porque vê o 
número menor quando o 
decompõe na base 10.  

205 Gabi: Professora, me diz se tá 
certo, me diz. 
Gabi: Eu fiz  4 de 8,  aí mais 56. 
Aí  eu fiz 8, 8, 8, 8+56. Aí eu fiz 
56. 
Aí,10+6+10+6+10+10+10+10+10
+6 Aí eu fiz, professora, eu posso 
juntar duas verdes e fica com uma 
laranja e uma vermelha, né? 
Prof: Como assim, Gabi? 
Gabi: Duas verde-escuro dá 12 e 
pôr uma laranja e uma vermelha.  
Gabi: Pera aí, professora, agora eu 
vou montar. Depois  te falo tá, 
mais tarde tá, ta? 

 
 
Mostra o processo 
dizendo que transformou  
os números em 10 e 
depois efetuou.  
 
 
 
 
Explica que transformou 
e realizou as operações.  

C- Compreende que a 
multiplicação no processo torna-
se soma. 
demonstrar com desenvoltura o 
cálculo mental utilizando as 
peças. 
C- Sente-se aprendendo. 
Todos, compreendem o professo 
ao efetuar as operações com os 
números na base 10. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  
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Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
206 Prof: Tá bom. Explique. 

Gabi: Eu pego laranja, laranja, 
laranja, laranja, laranja, mais uma da 
confusão e fica e fica 6.  
Leo: Vermelha e verde,  nada! Pega 
uma azul e acaba logo com isso.  
Gabi: Pera aí,  criança. Eu  tenho que 
entender para explicar, se não fico na 
confundição, viu? 
 

 
Sugere que a colega seja 
mais objetiva. 
Diz que se confunde 
 
 

Demonstra que entende o 
que faz no processo. 
B – Sente-se aprendendo. 
Compreende  a atividade e 
atrapalha a colega com 
sua objetividade. 
C-Demonstra 
preocupação em mostrar 
que entendeu. 

207 Prof: Deixa eu ver... 
Gabi: Professora! eu fiz 8 de laranja. 
Olha  aqui vê: é uma de azul que deu 
88. Fazer  a conta... 
 

Sintetiza o que fez dizendo 
que pegou 8 peças laranja 
de valor 10 e concluiu que 
o total é 88. 

C – Sente-se prendendo. 
Responde  entendendo o 
processo de montagem 
das peças. 

208 Prof: Leo! Já venho ver a sua tá? 
Leo: Eu odeio Matemática. Eu  não 
gosto. A mãe fica só, tu vai bombar, 
tu vai bombar.  
Gabi: Eu vou fazer a conta e colorir 
bem bonitinho.  

Diz que não gosta de 
Matemática. 
 
Vai fazer a conta e colorir. 
Diz que não gosta de 
Matemática. 

B- Acha Matemática 
difícil.  
C- Envolve-se na aula..  
B- Envolve-se na 
atividade de montar, 
desenhar e pintar. Mostrar  
que sabe fazer. 

209 Gabi: Professora, eu fiz a D, vem vê, 
vem vê vem, vem [...] 
Prof: E aí o que fizeste? 
Gabi: Eu fiz a D, fessora. Eu  peguei 
5+5+5+5 e somei deu 10+10 que deu 
20. Olha  duas laranjas, tá, eu já tenho 
20. Aí  eu peguei o 10 +  8. Aí  eu 
peguei 9, aí foi assim que eu 
raciocinei: tirei o 1 do 8, e completei 
mais um laranjado que tive. Assim, 
agora o 20, o 10, o 10 e o 6. Aí  deu 
46. Aí  eu desenhei e pintei, tá certo, 
fessora? Tá? Tá? 
 

 
Explica como fez para 
decompor e efetuar os 
números na base 10. 

 
Demonstra compreender o 
que faz e utiliza as peças 
para efetuar as operações 
e entende o que faz no 
processo. Preocupa-se em 
mostrar e saber se acertou. 

210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leo: 3 de 8, 3 marrom, uma laranja 
10 e uma vermelha 2 nessa  fila. Outra 
fila de 3 laranjas e  verde.  
Prof: É, tá bom. Quanto deu?   
Leo: Gabi! Tu  fez foi assim?  
Gabi: Não sei mais. A tia levou a 
folha com o desenho, eu já não 
lembro mais.  
Prof: E aí, como ficou Leo? 
Leo: No monte tem assim: 7 de 
laranja, e uma de vermelho ué, vê 
aqui, óia:  1, 2 [...] 7 é 70, é 72, é?   
                   

Expõe os números em fila e 
explica o que fez  contando 
as peças laranja que 
totalizaram em 7 peças de 
valor 10. Diz  que o total 
foi 70. 
 

B- Aprendendo e 
compreendo o que fez, 
montando e desenhando.   
B- Preocupa-se em 
mostrar o processo de 
resolução da atividade 
utilizando as peças.  
Reclama,  por que a 
professora levou sua 
atividade.  

211 Manu:  Professora! 4x7 é 4 de 7? 
Prof: O que você acha? 
Manu: Naquele dia você disse. É sim, 
posso fazer 7 de 4, né?  

 Lembra do que a 
professora explicou sobre a 
multiplicação. Entendeu, 
diz que não se confunde 
mais. 

D- Entendeu o que deve 
fazer, mas acha difícil 
multiplicar ou somar e 
conseguir os totais. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  



101 

 

Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora 

211 

É a mesma coisa, aí eu faço na 
soma, no monte. De  vê eu entendo, 
né? Eu faço na soma, né? Agora 
não perdo mais o sentido. Eu fico 
bom nisso. É só ficar pensando que 
dá, né? 
 

Diz que faz a multiplicação  
somando e que não se 
confunde mais. 

D- Tenta achar o total 
montando as peças e 
utilizando a soma para 
multiplicar. 

212 Prof: Manu! Diz  pra mim o que 
você  fez aqui? 
Manu: Eu fiz foi o 2 x 9. 
Prof: Então você está me dizendo 
que cada pecinha dessa vale 9? 
Manu: É, cada uma vale nove. O 9 
é esta aqui. O azul vale 9. 
Prof: Você já sabe ou alguém lhe 
disse? 
Manu: Eu já sei todas, porque eu 
vejo da mais pequena até a mais 
grande. A grande é 9, a azul, né? 
Prof: Porque você colocou o 
vermelho e azul? 
Manu: É 2 x 9. 
 

 
 
Mostra a peça de diz: “essa 
vale 9, o azul vale 9”. 
A  grande é azul. 
Sabe todos os valores das 
peças. 
 
 
 
 
 
 
 
 

D- Demonstra que 
entendeu e demonstra com 
as peças da mesma forma 
que apresenta de forma 
numérica. 
 
 
D- Sente-se aprendendo 
ao seu modo. 
 
 
D- Utiliza as peças do 
mesmo modo que faz as 
contas. 

213 Manu: Professora, como é que eu 
faço 3x8 + 12 +36?  
Prof: Como você imagina que seja 
feito, essa conta? Como faria essa 
conta? Tente e veja se você faz. 
Manu: Eu vou fazer primeiro 3x8? 
E esse eu coloco assim. Não, eu 
vou colocar é assim. 
 

 
Ele troca as peças e fica 
pensando. Consegue  entender 
como deverá proceder. 

D- Inicia a atividade 
tentando descobrir 
procedimentos de como 
fazer. Utiliza  a montagem 
com as peças. 
D- Montar é um ponto 
muito explorado pelas 
crianças. 

 
214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
214 

Prof: Você representou o quê? 
Manu: Eu representei 3x8. Eu 
representei 3 marrom três vezes que 
deu 23. Olha  aqui olha!  
Prof: Será que é 23 mesmo? 
Vamos conferir... Quem é 8 ? 
Manu: O 8 é o marrom e eu 
coloquei 3 marrons e deu 23.   
Prof: Então, com esse material, 
teria condições de você me dizer se 
realmente você acertou? 
Manu: É, eu tenho, tenho assim: 10 
+ 10 é 20 + 4 é 23.  
Prof: Será que é mesmo?  
Manu: Pera aí, pera aí, deixa eu vê, 
deixa eu vê, eu sei, eu sei. Não! 
Não é não, fessora. 
Prof: O que você está fazendo? 
Manu: Eu vou colocar todas na fila 
e vê, né? Colocar   as peças 
brancas.  
 

 
Afirma que 3x8 é igual a 23 e, 
ao ser questionado, tem 
dúvidas e procura refazer os 
procedimentos.  Ao refazer a 
processo e conferir com as 
peças de valor 1 percebe, que 
errou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D- Reelabora o 
procedimento por 
tentativas. 
 
 
D- Envolve-se no 
processo de 
decomposição, 
composição com as peças. 
 
D- Descobre que errou e 
tenta explicar o que fez 
montando com as peças 
de valor 1. 
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  Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

214 

Prof: E aí, o que você descobriu? 
Manu: Eu descobri que faltava 
uma, na minha contagem, mas eu 
acertei nas peças.  Mas  me falhou 
um pouco. Falhou na mente. Agora 
já sei, já sei, sei, taí, vê. Deu, né? 
 

Diz que acertou nas peças 
mas falhou nos cálculos. 

D- Consegue rever o 
processo e constata seu 
erro. 

215 Prof: Qual  você vai fazer agora? 
Manu: Eu vou fazer a conta, a 
conta desse  4x5. 
Prof: O que você está fazendo?  
Manu: É, é eu errei, eu errei.  Deixa  
ver: 5 e 5 e 5 e 5 é, é 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12  [...] 20. É 20, sim, esse 
eu acertei. Agora olha só: + 18 + 9. 
Esse complica, mas eu tenho os 
20... Os 20 eu acertei.  Deixa  vê 
[...] 
 

 
 
Para multiplicar 5 x 4, coloca 
4 peças de 5 e soma 
seqüencialmente. 
. 

D- Demonstra 
dificuldades em tabuada, 
mas entende o processo e 
mostra a montagem com 
as peças. Utiliza-se da 
soma para conseguir o 
produto. 

216 Prof: Primeiro represente a conta 
que está aqui, veja se  consegue.  
Tiapi: 3 de 8 é, é, + 10 + 2 + 3 de 
10+6. Fessora,  eu não tô 
entendendo não, não tô de jeito. 
Prof: Vamos pensar. Quanto é 3x8?  
Tiapi: Pera aí,  vou pensar de outro 
jeito, pera, pera, deixa vê, vê [...] 3 
de 8, 8 de 3. É isso; 3, 3, 3, 3, 3, 3, 
3, 3. Hum, 8, 8, 8. 
Tiapi: No monte deu foi 24. Foi  2 
de 10 e 4.Vê aí, deu foi tudo isso, 
foi 24 é, é, foi [...]. Foi sim. No 
monte fica bem na vista, eu vejo e 
deu isso, né?  
Prof: E a soma como deu? 
Tiapi: Deu esse aqui, foi 24, né? 
Prof: E se dividir 24 por 8? 
Tiapi: Dividir eu sou ruim, mas 
deixa eu ver aqui. É, tem que mudar 
tudo, né? Mas pera aí, fessora, acho 
que meu juízo deu. 
 

 
Tenta decompor o número 
em base 10 e não consegue. 
Depois  de muito tentar, 
expõe 8 peças de valor 3 e 3 
peças de valor 8 para 
demonstrar o número 24.  
Depois de muitas tentativas, 
anuncia que acertou. 

 
G- Gosta de pintar e 
montar com as peças para 
realizar a atividade. 
 
G- Busca pensar 
alternativa para resolver a 
atividade. Utiliza  a 
decomposição do número 
de 3 em 3 e de 8 para 
multiplicar 3x8. 

216 Prof: Elis!  O que você fez? 
Elis: Eu fiz a de 4 x 5, a letra D. Aí 
eu peguei a de amarela, que vale 5 e 
deu 1x5  uma peça amarela, que deu 
5. E  aí eu peguei  duas de 10, deu, 
deu, não, 4 de 10 laranja, que  deu 
40 + 5, que deu 45 + o, o  amarelo 
de 5 que deu,  deu 4 de laranja. Deu   
45 + 5 amarela. 
Elis: Professora? Esse 45 é da outra 
conta?  
 

 
Explica o procedimento que 
utilizou para realizar a 
atividade. 

L-Aprendendo, demonstra 
que compreende o 
processo de trabalhar com 
as peças. 
L- Demonstra que 
entendeu o processo ao 
realizar a atividade 
montando com as peças. 
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  Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora 

216 

Prof: É, mas tem que juntar, tá? 
Manu,  enquanto estiver na 
mesma letra,  a gente está 
fazendo a mesma conta. 
Elis: Então deu, que deu 45, 46, 
47, 48, 49, 50. Deu 50, deu sim, 
agora deu, deu. Falta pintar né, 
né? 

Mostra as peças e soma o 
número de 10 em 10. 
Interessa-se em  pintar 

L- Demonstra entender o 
que faz.  
L- Gosta de pintar. 

217 Prof: Como não vê a conta 
toda? Eu já disse para você que 
uma conta só muda quando 
muda a letra. Então me diz:  
mudou de letra? 
Manu: Não, agora eu tô vendo, 
mas inagora eu não via, né? 
Manu: 4x8 é 38. É,  acho que é. 
Prof: Tu sabe me mostrar se 4x8 
é 38?  
Manu: Sei, sim, sei,   
Manu: 4x8 é 4 de 8...Eu tô na 5ª 
série,  fessora. 
Prof: Então já sabe quanto é 
4x8? 
Manu: Então, então 8, 8, 8, 8, 
então 8, 9, 10, 11, 12  [...] 32. 
Deu  32. Eu  errei naquela, mas 
agora eu acertei, né? 

 
 
 
 
 
Dispõe as peças em fila e diz 
que  fez uma fila de 32 peças de 
1, branca,  para conseguir o 
resultado. 

D- Demonstra dificuldade 
com a tabuada. Anima-se  
ao realizar a atividade.  
 
D- Consegue trabalhar 
com as peças,  
montando,compondo e 
decompondo. 
 
D-  Sente-se aprendendo, 
consegue chegar ao 
número desejado 
utilizando as peças, 
fazendo a disposição das  
peças de valor 1. 

218 Rafi: É pra fazer assim:  4  x  7 é 
4 de 7 azul. 
Prof: O azul é 7?  
Rafi: Não, não é não, deu 7. 
Mati: É o preto, o 7 é o preto. 
Pega  7 peças de  quatro. 
Rafi: Ah, então tá!  Eu  faço 
agora. Pronto, eu fiz. Ah, já sei, 
é para fazer a representação. É 
para fazer conta? Ah, professora, 
eu já sei, deixa. Eu  sei: 7 de 
quatro vezes é 7+7+7+7. 

 
Mostra quatro peças de valor 7 
para mostrar 4x7. 
 
 
Diz que sabe que 4x7 é 7 peças 
de 4 ou 4 peças de 7. 

A- Entendeu o processo de 
trabalhar com as peças. 
 
F- Aprendendo, mas não 
demonstra confiança em 
si. Solicita  a atenção da 
professora. 
F- Aprendendo,  entende o 
que deve fazer. 

219 Rafi: Ah, tá errado, deixa vê! 
Professora, vem cá, vem. 
Prof: 4 de 7. Você   pega 4 
pecinhas de 7 ou então 7 de 4.  
Rafi: Então eu vou fazer 
primeiro com o material.  4 de 7  
é, é, é para mim fazer aqui? É, é 
[...]  
Prof:  E aí, Rafi, entendeu?  
Rafi: Eu, eu tô fazendo...  

 
 
 
Diz que sabe fazer a conta e que 
está fazendo. 

 
F- Envolve-se com a 
atividade e busca modos 
de fazê-la compondo os 
números com as peças. 
 

220 Mati: Fiz a B, mas só vou 
explicar depois senão perdo a 
lógica da fazição das  coisas.  
Rafi: Professora!  

 
 
Diz que sabe fazer as contas. 

A- Compreende o que faz 
e põe-se a fazer 
entendendo a lógica. 
F- Preocupa-se em 
desenhar. 
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Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
221 Prof: Mati, o que você fez? Você 

pode me explicar? 
Mati: Eu fiz a A,  a B e a E. Vê só: 
tudo tá montado eu fiz e deu, mas  
não fiz ainda no papel. Vê só aqui 
tudo na fila, mas deixa eu pensar 
no raciocínio que vou dizer. 

 
Declara ter feito, mas pede para 
pensar sobre o raciocínio que 
utilizou. 

A- Pensando, busca pelo 
raciocínio  lembrar o que 
fez para explicar como 
fará as contas no papel.  
 

222 Sabi- Eu fiz o 7:  4 vezes 7, 7, 7, 7. 
Aí  eu juntei as duas 7+7 deu 14. 
Aí  eu troquei assim e peguei o 
outro 7+7 deu 14. Aí  eu peguei a 
laranja 10+10 dos 14. Que  ficou 4, 
com outro 4 de 8. Ai deu este, mais 
este, deu 28. 

Identifica os valores das peças. I- Demonstra entender o 
raciocínio, compõe e 
decompõe os números  
com as peças. 

223 Mati: Aí eu escolho o B. 
Prof: Ah, tá!  Então, como você 
fez?  
Mati: Fiz assim: eu fiz 1 vez 5.  É  
esta amarela. Aí eu... O 40 eu fiz 
10, 10, 10, 10: 4 de laranja mais o 
amarelo. Aí eu somei 10+10 = 20 e 
+ 10+10 = 20 e 20+20 deu 40 + 5 
deu 40 e 5 +5 deu 50.  
Prof: E aqui? Você  não poderia 
ter somado 45 + 5 direto?  
 

 
Diz que aprendeu a fazer as 
contas decompondo os números 
na base 10 e diz prefere  fazer 
como entendeu. 

 
A- Aprendendo, escolhe 
a atividade mais fácil. 
A- Demonstra entender 
o que faz no processo.  
A- Seguro,  prefere 
efetuar as operações 
decompondo e 
compondo com as peças. 
A- Acha bonita a 
montagem com as peças. 
A- Gosta de ver o que 
monta com a peça 
laranja. 

224 Mati: A letra B,  é. eu  coloquei 
dois de 9, duas azul.  Aí  eu 
coloquei 2, 2, 2, 2,1+ 2, 2, 2, 1. 
Deu 10 + 8 deu 18. 

Decompõe o número na base 2 
e soma ao invés de fazer 2x9. 

A- Trabalha o número 
decompondo e 
compondo com as peças. 

225 Prof: E aí, Sabi, como você está 
com as atividades? 
Sabi: Eu fiz a A, B, C, e D. A A,  
deu   é, é  4 de 7 e 7 de 4. A  B deu  
2 de 9 e o 9  de 2;  3 vezes 8 que 
deu, deu, eu somei 8 três vezes. Ou  
é 3,  oito vezes. No desenho, é o 
verde.  Eu  contei assim, assim: 8 é 
esse daqui,  é esse.  Aí  eu fiz 105 
de 4 ou 4 de 5 e deu 5, 5, 5, 5, deu 
10+10, deu 20  +10 +8+ 9. Aí deu 
39. Aí  tira o 1 do 8,  aí soma + 10 
aí fica 47.  Eu fiz na montagem, 
mas na conta eu vou fazer depois.  
 

 
Realiza a multiplicação 
somando. Decompõe os 
números na base 10 e 
demonstra isso mostrando as 
peças. 

I- Demonstra ter 
entendido a atividade 
somando as peças.  
 
I- Efetua as operações 
compreendendo o 
processo de montagem 
com as peças. 
 
 
I- Relaciona bem os 
valores das peças aos 
números. 
 

226 Mati: Essa é marrom, é 3 de 8. Aí  
eu fiz 8, 8, 8. Aí   eu coloquei  12 
que é 10 + 2, laranja e vermelha. 
Aí  eu coloquei 10, 10, 10, é 3 
laranjada + 9. Que  é 39. Aí eu 
achei... Aí  tava difícil.  
 

Mostra as peças expostas na 
base 10.  

A- Utiliza o raciocínio 
para montar os números 
na base 10, utilizando as 
peças para somar. 
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Quadro 6:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 
Afirmações 

na  Linguagem da 
Pesquisadora 

226 Aí   eu achei um jeito. Aí  eu 
pensei: 10+20 deu 30, aí 7+ 4 deu 
11, aí eu coloquei a laranjada mais 
uma branca. Aí eu pensei: 8, 8, 8 
deu. Aí  eu coloquei na fila, deu 
uma tira de dois laranja e uma 
roxa, 4. É,  fica assim. Aí eu pensei 
10+10+4.  Aí eu pensei 30 + 10+ 2 
+ 20 + 4. Mas aí eu fiz   10 + 30 
deu 34 mais tem que dá 72. Veja só 
meu desenho! Está  certo, vê isso. 

 
Explica passo a passo os 
procedimentos que utilizou para 
chegar ao resultado 72. 

 
A- Relaciona os valores 
das peças aos números. 

227 Prof: Quem fez a letra G?  
Mati: Eu fiz: 4 de 8, ou seja, 8, 8, 
8, 8. Aí  deu, deu. Assim  eu não 
sei. Aí eu representei assim na fila: 
3 de 10, o laranja e uma de 
vermelho. Este 2 eu coloquei aqui, 
este aqui, este aqui e ficou 2. Aí  
deu 5 de 10 e um de 6. Aí eu fiz 30 
+ 50 + 2 + 6, aí deu 88.  Eu 
representei. Aí eu  fiz desse jeito 
no laranja, no vermelho e no verde. 
Tá  certo a montagem, tá? 
Prof: 3... O número... Como  fica a 
conta? 
Mati: A conta fica no 10 e no 2. 
Fiz  isso, tá aqui, vê, vê [...]  

 
Diz que fez tudo no laranja 10 e 
no vermelho 2. Mostra a 
disposição das peças e as contas 
no papel. 

Todos: Compreendem a 
composição dos números 
na base 10. 
 
A- Demonstra que 
consegue resolver a 
atividade com as peças e 
com os números somando 
a montagem. 

A-Mati; B-Leo;  C-Gabi;  D-Manu; E-Ti; F-Rafi;  G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi. 

3.1.5  Quinto Encontro/aula 

Percebemos no final do quarto encontro/aula, que os alunos estavam realizando as 

atividades com certa facilidade.  Conseguiram encontrar procedimentos para realizar a 

decomposição dos números na base 10 e depois efetuar a operação indicada. A 

transformação, quando possível, das unidades em dezenas, tornou-se um processo natural. 

Contavam a quantidade de peças de valor 10 e, em seguida, totalizavam os valores.   

Compreenderam que o produto pode ser conseguido pela soma de parcelas iguais. 

Assim, 4x8 transformava-se em 4 peças de valor 8 ou 8 peças de valor 4 e somavam, 

conseguindo, desse modo, o produto. Com isso, foram percebendo que um mesmo produto 

pode ser apresentado de maneiras diversas.     

Percebendo que tinham compreendido, decidimos, então, elaborar atividades com 

três enunciados diferentes, envolvendo problemas, algoritmos simples (só números), 

adição, subtração, multiplicação e divisão, inclusive com parênteses e introdução à álgebra. 
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Para a elaboração dos problemas, tomamos como referência conversas paralelas 

que apareceram nas gravações anteriores, por exemplo, uma conversa sobre a quantidade 

de pessoas que vinha no ônibus com eles e umas figurinhas que as meninas distribuíam 

entre si. Procuramos também elaborar atividades que contemplassem os procedimentos das 

atividades anteriores. Ou seja, continuar a decomposição na base 10 e, se preferissem, na 

multiplicação, decompor o número em parcelas iguais. Do mesmo modo a questão da 

reversibilidade. Com isso, se soubessem multiplicar, deveríamos perguntar como fariam 

para dividir. Se conseguisse somar, deveríamos indagar sobre a subtração. 

Quanto aos problemas, não deveríamos lê-los e, quando da apresentação, 

deveríamos questionar sobre as respostas encontradas. Quanto à álgebra, deveríamos ter 

paciência, já que este assunto não foi apontado nos encontros anteriores. No entanto, 

achamos que, se tinham entendido o que vinham fazendo nos encontros anteriores, havia a 

possibilidade de que não sentissem dificuldades em compreendê-la. 

Anunciamos a atividade do dia e, antes de distribuir os materiais e atividades, 

comentamos que não deveriam preocupar-se com erros ou acertos. Importava, naquele 

momento, o quê, como e por que tinham utilizado, ao seu modo, aquele procedimento. E, 

por esse motivo, era importante que não trabalhassem preocupados, visto que, ao 

explicarem o que tinham feito, tudo se esclareceria. 

 Organizamos os grupos, distribuímos os materiais e as atividades  e iniciamos os 

trabalhos. A realização das atividades transcorreu de forma tranqüila. Os alunos 

demonstravam desejo de explicar o que tinham feito, detalhando os procedimentos que 

utilizavam. Algumas dificuldades apareceram em relação à álgebra. Manu, por exemplo, 

apresentou bastante dificuldade para compreender a relação entre o primeiro e o segundo 

termo em relação ao sinal de igualdade das equações. Sempre se referia aos termos como 

“lado de cá e lado de lá”. No entanto, ele queria entender, solicitou constantemente a 

presença da professora e não se intimidou diante dos desafios. Por fim, compreendeu como 

deveria proceder para conseguir o resultado.  

Ao final dos trabalhos, era perceptível a disposição dos alunos para falar sobre o 

que tinham feito no decorrer das atividades que realizaram, neste último encontro, e nos 

encontros anteriores. De modo geral, falaram com espontaneidade e segurança sobre  como 

fizeram e o que compreenderam  com o trabalho realizado com o material.  
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A introdução ao Quadro 8, Das convergências Menores/Maiores, se encontra na 

página 120. Segue a abaixo, o Quadro 7, que mostra os dados e respectivas interpretações 

do quinto encontro/aula. 

Quadro 7:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras 

Interpretações 
Esclarecedoras 

Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora 
228 Manu: Não preciso medir, não. Eu  

sei todas as cores, sem medir, sem 
medir, sem nada.  

Sabe os valores de  todas as 
cores sem medir. 

D- Relaciona as cores aos 
valores numéricos. Todos:   
relacionar, as cores aos 
valores numéricos.  

229 Prof: Lucas! O que você está fazendo 
agora? Como você pensou em fazer? 
Mostra para mim!  
 
Luk: Deixa eu vê, deixa eu vê: 
quando eu quis fazer os 7 de dez, eu 
estou montando o B. Agora quis pôr 
essa daqui, 10.  7 dessa agora: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, é essa, é  essa aqui, tá?  
Agora eu faço a outra de 5. Dessa de 
laranja aí, essa de 6. Aí a de 4 laranja, 
aí eu faço tudo. Aí eu vou juntar tudo, 
mas [...] 
Prof: Você sabe fazer essa conta sem 
as peças?  
Luk: É nessas contas que eu me 
confundo. Posso  somar assim? 
 

 
Diz que prefere fazer com 
as peças porque sem elas se 
confunde. Explica o 
processo. 
 
 
Vê se caracteriza-se como 
meio a proporcionar 
compreensão. 

 
H - Demonstra 
compreender o processo 
montando com as peças. 
 
H - Dificuldades com a 
tabuada mais consegue 
pensar e resolver as 
operações pela montagem 
com as peças. 
 
H - Decompõe os números 
na base 10 para fazer a 
operação. 
 
H- Sabe porque vê. 

230 Prof: Manu, o que você fez? 
Manu: Eu tô fazendo essa A, só que 
eu não tô entendendo, não. O lado de 
cá eu entendi, mas o lado de lá eu não 
entendi não. Eu  não entendo quando 
tem esse sinal aqui, desse jeito. Eu sei 
esse lado, mas aquele lá eu não sei 
não.  Quanto mais vejo, mais fico 
esquentado, dá raiva. Mas  fica longe 
de mim... O  meu pensamento foge, 
né? 
Prof: Mas, o que é que você não 
entende, Manu? 
 
Manu: Eu não entendo esse igual. 
Prof: Como você entendeu esse lado 
de cá colocando desse jeito? 
  
Manu: Eu não sei não, mas eu 
coloquei qualquer um e deu. 
Prof: Deu o quê? 
Manu: Professora, eu não sei mais é 
de nada, não sei uai! De  todo jeito  já 
fiz, mas não é, é? [...] só sei assim, tá? 
 

 
Expressa sua dificuldade de 
entender as operações que 
envolvem álgebra. Diz que 
não entende o segundo 
termo da igualdade. 
 
Ele não sabia explicar, mas 
fez com as peças. Colocou 
uma vermelha e uma 
marrom e mediu com a peça 
laranja do outro lado e deu 
o mesmo tamanho. 
 
 

 
D- Dispõe-se a fazer a 
atividade. 
 
 D- Conseguiu montando, 
decompondo. Mas não 
compreende a idéia 
operatória envolvendo a 
álgebra, pois não 
compreende o significado 
do temo que se encontra 
depois da  igualdade. Com 
isso demonstra ter  
dificuldades de entender a 
propriedade comutativa. 
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231 

Prof: E que sinal é esse Manu? 
Manu: Esse sinal também não sei 
não, já vi ele. Ele  de quando em 
vez aparece. Mas nunca vi ele na 
Matemática não, uai. 
Prof: Manu! Deixa eu te explicar: 
primeiro vamos entender o que 
significa o lado de cá e o lado de 
lá. Olha esse lado de cá.  Tá 
dizendo que ele é o mesmo valor 
do lado de lá.  Então fica assim:  
essa interrogação, esse sinal 
chama-se interrogação,  significa 
que está perguntando.   O  que tem 
aqui nesse lugar. Onde  a 
interrogação está vai ser um 
número.  Nesse  lugar do sinal, o 
que você coloca de número para 
somar com o 8 e igualar com o 
lado de lá. 
 
Manu: Então eu tenho que colocar 
um valor aqui que fica 10 lá do 
outro lado?  
Prof: Manu! Se você tem 10 do 
lado de lá, então quanto você vai 
juntar com o 8 para consegui fazer 
com que ele fique igual a 10 do 
lado de cá? Veja bem:  esse lado é 
igual ao outro lado, tá? 
Manu: Ah! Esse eu sei. Pois então 
é 2 vermelho. 
 

Diz não entender como fazer 
para fazer com que a soma dos 
termos da equação se iguale. 
Atento à explicação da 
professora. Acompanha  o 
raciocínio da explicação e diz 
ter entendido. 
 
Ao fazer a  atividade, 
demonstra  sentir dificuldades. 
 

D - Desconhece o sinal de 
interrogação em 
matemática. 
Acha difícil fazer a 
atividade proposta porque 
ainda não entende a 
questão da álgebra.  
 
 
D- Diz entender a  
explicação  da professora. 
Mas, ao realizar a 
atividade, a princípio sente 
dificuldades. 
 
D - Sente dificuldade de 
aplicar a propriedade 
comutativa. Tem 
dificuldade de entender as 
operações que envolvem 
álgebra, pois não 
compreende que o sinal de 
igualdade diz que os 
termos são iguais. 
 

232 Manu: Professora! Vem cá, vem... 
Mas na B eu já não entendo por 
que não é 10 que tá lá, é 17.   
Prof: É, Manu! Veja bem: a 
interrogação significa pergunta. 
Essas perguntas podem ter 
respostas diferentes. Então, aqui na 
B, a interrogação pode ser outro 
número. Aí a resposta é diferente, 
tá? E em outra, a resposta também 
será outra.  Então, quando tem 
interrogação ou quadrinho ou 
espaço para completar, você tem 
de ver o que falta para que os lados 
fiquem iguais. Aí  você coloca o 
número que corresponde ao valor. 
Luk: Eu tô pensando... Pensa, sô, 
pensa que dá. 
Manu: Ah, eu vou fazer. Já  sei, 
pode deixar. Vou  pensar sai, sai... 
  

 
Diz que não entende por que, 
no segundo termo da equação, 
tem 17 e não 10, como na 
equação anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
A professora explica e ele diz 
que vai pensar e fazer primeiro  
a que já entendeu por que se 
não termina por não saber fazer 
a que já entendeu. 
 
 
 

 
 
D- Dificuldade de 
compreender a aplicação 
das propriedades 
comutativa na equação.  
 
 
 
 
F, D – Envolvem-se na 
idéia de pensar o processo. 
Acham que, pensando, 
conseguem fazer a 
atividade. 
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233 Prof: Luk, o que você está 

fazendo? 
Luk: Eu tô fazendo o 78. Mas 
estou pensando como é. 

Diz que está pensando para 
poder fazer a conta. 

H- Exerce a atividade de 
pensar para compreender 
como deve fazer a 
atividade. 

234 Prof: O que você está fazendo? 
Ti: Eu fiz o 45 e  56 e tô fazendo o 
78. Pera aí, pera, pera [...] ta? A B 
eu peguei: 4 + 4 é 8, aí 
10+10+10+10+10+10+10 de 78. 
Na outra, eu fiz 10, 20, 30, 40, 50 e 
o 6 verde-escuro deu 56. A  45, eu 
fiz 10, 20, 30, 40 e o amarelo de 5 
deu 45. Ai,  eu, eu fiz: 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 
120, 130,160.  Certo? E  aí  de 5 e 
6 deu 10 e 1 e 8 de 9. Então, leva 
lá, deu 170 e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, deu 179, é isso 179, tá certo, 
fessora? Tá? 
 

Diz que fez o 45 e o 46 e está 
fazendo o 78. Decompõe os 
números na base 10 e, dada a 
quantidade de 10 que 
conseguiu, anuncia que o valor 
total é 179. 
 
Explica com detalhes como 
decompôs os números na base 
10. Mostra isso expondo as 
peças uma paralela à outra. 
 
 

 
E- Demonstra saber 
resolver pelo processo de 
decomposição com as 
peças. Sente-se 
aprendendo. 
 
E - Decompõe os números 
na base 10. 

235 Manu: Não sei não, fessora, vem 
aqui, vem [...] 
Prof: Pois vamos começar. Então 
veja bem: 8+? = 17, né? Então, lá 
você tem 17, né? Então, quanto 
você vai juntar com 8 para do outro 
lado ter 17? 
Manu: Ah, então fica: 8, 9, 10, 11, 
12,....  
Prof: Será que conseguiríamos 
uma peça que substituísse essas 
peças de 1,  Manu? 
Manu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é o 
azul é, é é....É,  9. Fessora, 8+9 é 
17? 
Prof: Quais são as peças que têm  
do outro lado, Manu? 
Manu: É o marrom e azul, né?   
Prof: E desse lado? 
Manu: Marrom 8  e azul 9. 
Prof: Então entendeu? 
Manu: Vou vê outra, tá? 
 

 
Coloca as peças uma a uma 
para conseguir chegar ao 
número 17. 
 
 
 
 
Diz que vai ver se entendeu. 

 
 
D- Dispõe-se a  entender. 
 
 
 
D - Sabe os valores das 
peças,  relaciona-os com 
os números, mas se prende 
em contar as unidades 
uma a uma.  
D- Desenvolveu a 
habilidade de compor e 
decompor,  mas tem 
dificuldades de 
compreender o valor da 
incógnita. 

236 Prof: Ti!  Você fez o A, o B e o C 
da primeira atividade? 
Ti: Aqui eu coloquei o 8+ ? que 
deu 10. Então  eu coloquei  2 aí 
deu, tá? 

 
 
Explica o que fez, mas recorre 
às peças de valor 1 para 
conseguir o resultado. 

E - Entende o processo, 
mas tem dificuldades na 
tabuada e não consegue 
fazer as contas sem 
montar as peças. 

237 Prof: O que você acha que 
aprendeu com ele? 
Tiapi: Eu gostei. porque ele tem 
cor diferente e tem seu valor.   O 
valor dele é bom de vê. 
 

 
“Se eu continuar, eu vou ficar 
bom nele, porque tem que se 
entender com ele. Só  não é 
bom.  

G - Acha o material bom, 
bonito, “serve para fazer 
conta tudo para montar e 
pintar e mostra”. 
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cada uma é bom para fazer o valor 
de tudo, que soma, que divide, que 
faz conta de todo jeito, mas, 
também monta e pinta, pinta do 
tamanho da peça e monta menor e 
monta no valor, do todo, ne? Eu 
consegui. Entendi  esse material... 
Até  tudo que fiz. Se eu continuar, 
eu vou ficar bom nele, porque tem 
que se entender com ele. Só  não é 
bom para fazer muito grande, 
porque as peças acaba.  A  minha 
acabou e a gente perde o sentido 
do que foi. O dez também é bom, 
por que a gente faz no redondo. O 
branco, a gente demora muito. 

para fazer muito grande, porque 
as peças acaba. A  “minha 
acabou e a gente perde o 
sentido do que foi, tem que 
ver”. 
 
 
 
 
O dez também é bom porque a 
gente faz no redondo. “O 
branco, a gente demora muito, 
mais acerta, viu, hoje eu fiz até 
um problema, ta?” 
 
“Mas toda vez eu fico no 
pensamento de fazer, aí eu faço, 
né? 

G - Demonstra ter 
entendido efetuar as 
operações ao  trabalhar 
com o material. 
 
 
G- Confunde-se quando o 
número é grande e lhe 
falta peças. 
 
G - Gostou do material, 
porque consegue 
visualizar o que está 
fazendo. 
G – Gosta de trabalhar 
com o material, porque vê 
e prova. 
 

238 Prof: Você fez as contas com o 
material. E  sem o material, você 
faz? 
 
Tiapi: De conta eu sou bom não. 
Mas eu até gosto, gosto.  Mas  é  
com ele a gente confere e vê, vê, é, 
é isso [...] Eu  até entendi foi tudo, 
ne?  O de mais, o de tirar, o de 
fazer no dez. O de repartir também 
entendi. O de fazer na 
multiplicação... E agora troco no 
redondo é no redondo que eu faço 
no laranja é, ele é o 10. Mas toda 
vez, eu fico no pensamento de 
fazer, aí eu faço, né? 
 

 
Gosta de trabalhar com o 
material. 
 
Diz que entendeu e que sempre 
pensa em de fazer e faz. 
 

Diz que gostou de 
trabalhar com o material. 
Também que aprendeu, 
conseguiu entender como 
efetuar as operações. 

239 Prof: O que você aprendeu com 
esse material, Leo? 
Leo: O que eu aprendeu? [...] Eu 
aprendeu conta, desenho, pintar e 
tudo. Mas  eu sou ruim de conta, 
hoje tô mole. Mas eu vi as contas 
quando eu fiz. Aí, quando eu não 
sabia, aí eu pegava o dois e o um. 
Aí, professora, eu aprendi que 9 + 
8 é 17. Na  primeira vez, naquele 
dia, que eu não entendia mesmo 
era nada. Agora eu entendo, mas 
tem outras mais difícil que preciso 
ficar muita hora pensando, tá? Mas  
eu entendi muita coisa. Aí   tem 
que trocar de novo. Mas na 
montagem eu chego lá, né?  No 
redondo eu  
 

Diz que a aprendeu contar,  
desenhar, montar, pintar. 
Ao ser questionado sobre o que 
aprendeu com o material o 
aluno declara: 
“Agora eu entendo, mas têm 
outras mais difícil que preciso 
ficar muita hora pensando.  
Entende  muita coisa, aí faz e 
vê. Aí   monta. “Na repartição, 
eu faço no monte, na troca eu 
até entendo”.  

B- Acha o material bom 
para pintar, desenhar e 
fazer contas. Diz-se   ruim 
de contas. 
B- Gosta de trabalhar com 
o material, porque aprende 
muita coisa montando e 
pintando e somando.  
B - Acha bom, porque vê 
no monte as coisas que 
têm que fazer.  
B - Pensar se revela como 
uma alternativa para a  
solução da atividade que 
está realizando. Vê e 
monta.. 
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somo bom, né? Eu  vejo e pinto e 
vejo no monte e somo. É  bom, uai, 
eu acho! 

Quando  eu tiro tem que trocar 
de novo. “Mas na montagem, 
eu chego lá, ne?” 

Entendeu  muita coisa: 
montar, desenhar e pintar 
até fazer conta 

240 Prof: Se eu pedir para você fazer 
as contas sem o material, você faz? 
Leo: Eu faço, mas não gosto...  
Pode ficar assim? 
Prof: Não gosta por quê? 
Leo: É, é... Assim, eu vejo melhor 
e também eu conto de um, de dois 
e do tanto que for [...]  

Gosta de fazer as contas com o 
material porque vê e faz a conta 
com a peça 1. 

B–Não gosta de fazer 
contas. 
B-Acha melhor trabalhar 
com o material,  por que 
vê melhor e conta de 3, 2 
[...] 
B- Com o material,  vê o 
que fez. 

241 Prof: Gabi! Você saberia 
representar 3x2 com esse material? 
Gabi: É, eu pegaria o 3 e 2,  e o 
total o  verde-escuro. É, é isso.  
Prof: E o número 12. como você 
representaria?  
Gabi: O 12 de vezes?  
Prof: É, o 12 de vezes... Como 
fica? 
Gabi: Fica o 2 de 6, que representa 
o vermelho e o verde-escuro, que 
dá para representar o 12  todo. 
Prof: E se eu pegar dois laranja, o 
que ele representa?  
Gabi: Ele representa o 20, mas de 
vezes também pode ser duas peças 
da mesma cor. Ah, tu falou, 
naquele dia, que vezes tem que ser 
peças  da mesma cor eu esqueci. 
Mas  agora lembrei... 
 

 
 
 
Diante da fala da professora, 
demonstra que aprendeu. 

C- Vê no material a 
mesma lógica dos 
números. 
C- Entende a lógica da 
multiplicação com e sem 
as peças. 
C-  Sabe calcular com as 
peças no processo. 
C - Relembra a aula 
anterior e refaz a 
compreensão do que 
aprendeu com a 
explicação da aula. 

242 
 
 
 
 
 
 

Prof: Lucas, o que você pensou aí? 
Luk: Eu pensei no + porque cabe 
55 pessoas no todinho. Então  
pensei eu pensei 35 pessoas 
sentadas e, e mais um de gente em 
pé, de 20 em pé,  que eu somei e  
que deu 55 pessoas. Mas eu não fiz 
conta. Porque  se não custa. Eu só 
fiz assim. Coloquei 5 laranjas e 
uma de amarelo.  Não  esse já é o 
todo. São  tudo esse. Já  foi o 
resultado, não é esse. Pera  aí, que 
eu tô doido da mente, fessora, pera. 
Perdi... 

 Para  somar 55 pessoas,  
colocou 5  laranjas, 10  e uma 
de amarelo, 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H- Sente-se aprendendo, 
compreende o que faz. 
 
 
H- Relaciona as peças aos 
valores dos números.  
 
H - Relaciona as peças aos 
números.  Precisa  de 
concentração para fazer a 
atividade. 

243 

Prof: Perdeu o quê?  
Luk: Perdi o jeito de fazer, 
fessora, porque se tira o olho a 
coisa bagunça tá, tá?  Então  eu 
coloquei essa aqui, foi 3 de 
laranjado e 1 de amarelo, e aí + 2 
de laranjado que  
 

Diz que sabe, porque aprendeu 
a decompor na base 10 e que 
olha as peças e sabe porque vê. 
 
 

 
H- Precisa ficar atento 
para que não erre as 
contas. 
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deu 20 + 50 de lá. O  cinqüenta 
não, burro, o 30, que deu 50+5, 
que deu 55 gente, entre tudo. 
Prof:  55 pessoas, né? 
Luk: Eu pensei foi de monte de 
pensamento, mais sei por quê. Eu  
aprendi no 10 e no monte, né? 
 

Diz que se desviar a atenção se 
confunde e não consegue fazer. 

 
H- Sente-se aprendendo. 

244 Prof: Sem as peças, você sabe 
fazer estas contas? 
Gabi: Saber sabe, mas eu gosto 
mais assim. Eu  vejo... Aí  eu sei 
mais [...] 
 

Gosta de fazer as contas com as 
peças. 

C- Aprendendo,  gosta de 
fazer as contas com as 
peças. Segura, vendo o 
que faz. Gosta  mais 
assim, montando. 

245 Prof: A E e a B, como você fez? 
Luk: Essa não foi muito boa não. 
Eu  que não sei mesmo é de 
dividir. Mas  olha aqui: peguei 54 
de 1 e dividi num monte de 9. 
Porque a menina era 9, né, fessora? 
Aí eu vi que o daquela outra... Se o 
monte é de 6, aí é 9. Mas se o 
monte é de 9, aí é 6. Isso tá aqui no 
monte, né.  
Prof: Mas não demorou, não? 
Luk: Tem outro jeito. Passei  um 
tempão, mas, mas tá certo, 
professora? 
 
Prof: Como você fez para chegar a 
isso desse jeito? 
Luk: Eu, 54 de 10 e 4, mas aí deu 
de ser de 9. Então, eu pensei, 
pensei e fiz assim, contando 54 de 
um de um até 54, Aí foi tirando 
uma para cada uma das meninas 
até que cheguei no fim. 
Prof: E se não tivesse dado exato o 
que você tinha feito? 
Luk: Não sei não, professora...  
Luk: Mas aí eu via, né? 
Prof: Agora me diz quantas têm 
em cada monte? 
Luk:  Tem 6, né, professora?  
Prof: E quantas eram as meninas 
de quem você fala? 
Luk: É para dividir em 9 meninas, 
ne? 
Prof: E o  que você conclui? 
Luk: Eu concluí que, dividindo 
assim do jeito que eu fiz, deu. Deu  
que elas ficaram com, com 6.  Tá 
aqui as seis e nove vez. 
 

 
 
 
Mostra as peças e diz que 
pegou 54 peças de um e dividiu 
por 9 pessoas. 
 
 
 
 
 
Entendeu que está  ficando bom 
de conta, mas ainda precisa 
aprender mais. 

H - Trabalha a divisão 
pela distribuição, 
pensando, elaborando 
compreensão de unidades,  
relacionando a divisão à 
distribuição com as peças. 
 
 
 
H - Preocupa-se em saber 
se a resposta está certa. 
 
 
 
H- Consegue dividir, 
distribuindo as unidades 
uma a uma. Entende o que 
faz, compreende o 
processo, mas ainda sente 
que tem muito a aprender. 
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245 Luk: Então faz 6 no 9 e 9 no 9.. 

Ele junto dá é 54, sô.  
Prof: O que mais você entendeu? 
Luk: Eu entendi que tô ficando 
bom de conta, mas ainda sou fraco, 
né? 
 

 
Começou a entender mas, 
considera saber pouco ainda. 

H- Demonstra que está 
entendendo.  
H-  Diz que tem 
dificuldade em entender 
Matemática. 

246 Prof: Qual você vai resolver 
desses?  
Rafi: Qual? 
Prof: A e a B, pode ser? 
Prof: Rafi! Leu o problema? 
Rafi: Já, mas não entendi, não. Eu 
sempre não sei problema. Só sei 
quando me explica como é. Vou 
ler outra vez, mas não sei. Prof! já 
li mas não sei. Sei que tem gente 
sentada e tem gente em pé. É para 
caber sentado ou de pé? 
 
Prof: Lê de novo. Tente descobrir, 
tá? Veja se você descobre: é 
sentado, é de pé ou é junto? 
Rafi: Não estou entendendo, não. 
Não consigo ler e saber, não. Mas 
acho que é junto, porque é quanto 
cabe dentro do ônibus.  Eu vou 
fazer tudo juntando tudo. Agora 
sei. Vou  fazer tudo. Aí eu faço. 
Sempre sei quando está lido. 
Prof: Como não, você não sabe 
ler? 
Rafi: Sei, mas num sei fazer, não. 
Prof: Faça do jeito que você 
entender. Se não acertar depois a 
gente vê. 
Rafi: Como vou fazer isso aqui? 
Eu vou tentar, mas tem que 
explicar. Eu num sei. Deixa ver. 
Prof: Diz o que você não está 
entendendo? 
Rafi: Como faz. Eu, eu, eu não sei. 
Quero outro. Essa tá ruim. 
Prof: Você não quer nem tentar? 
Rafi: Vou vê, vou vê se faço. Pera 
aí, para aí. Tempo [...] vou vê 
Rafi: Professora! Como é que 
junta? Quanto é 35+20? Vou fazer 
com laranjas, tá? Acho que fiz. 
Entendi. Entendi. Não tava, tava.  
Prof: E aí, conseguiu? 
Rafi: Eu tenho uma coisa, uma 
coisa... Fico sem saber, depois sei. 
 

 
 
 
 
 
 
Diz que não sabe, mas à medida 
que fala sobre o que pensa, 
sabe. Realiza  a atividade 
demonstrando que entende o 
que faz, se preocupa em 
entender a atividade. 

F- Identifica a operação a 
ser feita e compreende o 
processo. 
 
F- Tem dificuldade de ler 
e interpretar a atividade. 
 
 
F- Não compreende o que 
lê. Dificuldades de 
interpretação.  
 
 
 
 
F- Tem pressa em realizar 
a atividade, depois 
reconhece que tem que 
pensar.   Compreende  e 
demonstra entender o que 
está fazendo com 
raciocínio. 
 
 
F– Relaciona os números 
às cores e sente-se 
aprendendo, entendendo o 
processo. 
 
 
F- Expressa o que 
compreendeu pela fala e 
mostra sua  compreensão 
decompondo os números 
na base 10 e relacionando-
os  às cores. 
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Quadro 7:  Buscando compreender as afirmações dos sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
246 Rafi: Professora, tem que fazer 

adição?  Então vai ser 35 sentada e 
20 em pé. Então eu fiz três barras 
amarelo mais  duas, duas. Não, não 
é isso. Pera, pera: 3 barras 
laranjadas mais uma amarela  e 
depois mais  duas laranjas. Veja  
só que besta, eu. Não sabia isso! 
Isso eu faço até sem vê. Eu fiz com 
laranjas e amarela, mas também  
pode fazer com outra. Mas  eu fiz 
assim. Redondo é melhor, é bom 
porque fica tudo redondo. 

Pergunta se tem que fazer 
adição. 
 
Decide  fazer a atividade. 
Se refere aos números na base 
dez como redondos. 

 
F- Demonstra ter 
entendido a atividade. 
 
F- Sente-se aprendendo. 
 
Decompõe os números na 
base 10. 

247 Prof: Rafi! O que você entendeu? 
Rafi: Eu demorei, fessora. Mas fiz, 
fiz, fiz. Eu entendi foi que tanto 
faz.  
Prof: Tanto faz o quê? 
Rafi: Se faço na repartição... Mas 
quando volto tá no monte de tudo. 
A menina ficou mesmo foi com 9. 
Vê só óia aqui no monte o que 
deu... Mais deu foi assim: nesse 
monte tem é de 6 e nesse monte 
tem é de 9. Mais eu pensei 
depois... Acha que ela ficou  foi 
com 6.  
Prof: O que você entendeu com 
isso? 
Rafi: Eu entendi que ele tanto faz. 
Mais se eu somo dá tudo o 
primeiro. O 54, né? Mas toda vez 
tem que pensar. O pensamento tem 
que ser bom. Mas no monte a 
gente vê né, fessora?  Na confusão, 
eu acho que a menina fica com 6. 
Prof:Que confusão? 
Fafi: Ah, fessora, na confusão do 
meu pensamento, ele [...] 
 

Entende que tanto faz 56 
dividido por 9 como 56 
dividido por 6 se juntar os dois 
resultados dará o número 54.  
 
Diz que dividir é uma confusão. 
Mas que cada menina ficou 
com 6. 

F- Entende a atividade 
porque vê no monte. 
 
Compreende a divisão 
como repartição  
 
F- Relaciona as cores aos 
números com facilidade. 
 
F- Sente-se aprendendo, 
confiante no que diz. 
 
F- Vê só o monte. Mostra 
as peças  em que montou a 
atividades 
E e F- Compreendem o 
que fazem. 

248 Rafi: [...] o branco prova todas até 
soma, mas gosto mais de redondo, 
porque não demora muito. Mas  
quando não sei, faço com o branco, 
e faço com o cinco amarelo. 
 

Gosta de somar na base 10 
porque é mais rápido. 

F- Gosta de fazer as 
contas com o 10 porque é 
rápido e quando não sabe 
utiliza a unidade  um para 
provar. 

249 Rafi: Gostei  de fazer assim 
porque ele...  Eu consegui aprender 
um bocado de coisas, mas contar 
foi bom. Nunca ficou uma que não 
fiz. Essas cores são boas, mas eu 
gosto também de montar e de 
desenhar.  Mas   também sei contar 
e fazer as contas com ele, né? 

 
Fazer contas com as peças é 
bom porque entende a lógica.  
Acha bom trabalhar com o 
material. Sabe  contar, fazer 
contas. 

F - Gostou de trabalhar 
com o material. 
F - Aprendeu muita coisa 
com ele, contar, montar e 
fazer contas. 
F - Acha o material bom, 
lógico, mais direto com o 
material.  
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Quadro 7: Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora. 

250 

Prof: Se você tivesse de escolher 
fazer com o material, ou sem o 
material, o que você escolheria?   
Rafi: O material é fácil porque eu 
vejo e também é diferente. A  
gente desenha e pinta, pinta bem e 
pinta não bem [...] Um dia eu não 
pintei bem porque estava com 
desalento, só ficava disfarçando. 
Mas  hoje não. Eu  acho bom fazer 
com esse material. Ele  é bom, mas 
agora só vou multiplicar com 10.  
É  redondo, é, é parece mais fácil. 
O laranjado é bom ... As outras eu 
troco e faço sempre assim [...] com 
laranjado. 
 
Prof: O que você chama de pintar 
bem?  
 
Rafi: É do tamanho das peças pra 
ficar bem bonito e bem 
representado.  Aí, só faço quando 
não estou com desânimo. Faço  os 
riscos muito pequeno. Aí  
confundo, porque penso que é 
outro tamanho. Eu também posso 
provar com as brancas 1, com a 
vermelha 2, com a, a, tudo a gente 
faz. Olha  só: se eu colocar de 1, eu 
vejo aí  faço na certeza, de 2 em 2 
também, mas só se der completo. 
Mas  eu posso ir até lá e aí 
completar com. 
 

Eu vejo aí faz bem feito. Quer  
ter certeza de que acertou para 
poder fazer as contas mas com 
o laranja e as peças menores 
troca que fica mais fácil. 

 
F- Prefere o material 
porque vê. 
 
F- Compreende o que 
deve fazer e se sente 
aprendendo. 
 
F- Caracteriza desalento e 
disfarce com não entender, 
sentir-se animada quando 
pensa o que deve fazer 
para realizar a atividade. 
 
 
 
F– Preocupa-se com a 
idéia de provar. 
 
F- Pode provar. Faço na 
certeza. 
 

251 Prof: O que você acha que deu 
para aprender com essas atividades 
e esse material? 
 
Mati: Se eu fizer com verde-claro 
eu posso no final vê até quanto fez 
e deu. Achei bom e também bom, 
porque a gente vê o resultado bem 
grande. Mas,  a gente vê não na 
ilusão. Mas quando a gente faz a 
conta e termina, a gente vê de todo 
jeito com número, com peça, com 
desenho.  Isto  deixa a gente bem 
firme na idéia de acertar. Mas,  às 
vezes, só com  número eu não 
tenho muita idéia... Idéia só de 
fazer mas, não acerto, não.   

Aí eu vejo, vejo tudo, mas no 
dia que eu tava mole eu não vi. 
Tem que ficar pensante e mole  
não dá. Então eu vejo, vejo só 
porque se tira um eu vejo, se 
coloca vejo, mas se tirar a vista 
quando volto não sei o que está 
aí. Primeiro eu vejo 4 de 10 não 
5 de 10 deu 50, agora é 4 de 10 
deu 40, pera aí, aí 7 de 10, 70  e 
tem o 10 dessa amarela e dessa 
verde, e o um e o 8 então, vai 
dá 9. Eu  pego todas de 10 
deixa ver, e fica  esse pra 
juntar, deu 40, 50, 60, 70, 80, 
90,  pega + essa deu 100, 110... 
Pega +  aquela 170 + o 9.  

 
A- Acha bom trabalhar 
com o material. 
Compreende o que deve 
fazer e se sente 
aprendendo. Demonstra 
saber compor e decompor 
os números com as peças. 
Sente-se prendendo e 
gosta de fazer a atividade. 
 
 Decompõe com facilidade 
na base dez e relaciona os 
números às cores. 
Decompõe os números na 
base 10 para conseguir 
entender o processo. 
Realiza a atividade 
entendendo o processo. 
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Quadro 7:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
 
251 

Mas, hoje fiz. Vendo, veja só que 
coisa. Que  fez e fez foi tudo. Fiz 
essa conta e vi de 10,  de 4 de 10, 
de 10 de 5, não de 5 de 10, de 10 
de 7, não. D 7, de 10. Aí eu vi uma 
de 5, uma de 8 e uma de 6.  Aí  eu 
coloquei na fila. O  5 e 6, aí 
sobrou. Vi  o amarelo, não, o 
laranja é menor, menor 1,  eu 
coloquei no oito. Deu  9. Aí eu 
vejo, vejo tudo, mas no dia que eu 
tava mole eu não vi. Tem que ficar 
pensante e mole não, não dar. 
Então eu vejo, vejo só que, porque 
se tira um, eu vejo. Se  coloca, 
vejo, mas se tirar a vista quando 
volto não sei o que está aí. Mas aí, 
pera  aí. Primeiro eu vejo 4 de 10 
não. 5 de 10 deu 50. Agora  é 4 de 
10. Deu  40, pera aí, aí 7 de 10, 70,  
e tem o 10 dessa amarela e dessa 
verde, e o um e o 8. Então  vai dá 
9. Eu  pego todas de 10. Deixa  
ver, e fica  esse para juntar. Deu  
40, 50, 60, 70, 80, 90,  pega mais 
essa, deu 100, 110, 120, 130, 140, 
150, 160, 170. Pega mais aquela 
170 mais o 9. É uma conta grande. 
Mas eu fiz, viu? 
 

 
A conta é grande. Mas eu fiz 
viu. 
 
 
Tem que ficar atento para poder 
fazer e acertar. 
 
 
 
É uma conta grande mas, faz. 

 
 
A- Demonstra que 
compreende o que faz. 
 
A-Demonstra   
compreender a 
composição e 
decomposição na base 10. 
 

252 Prof: Você sabe fazer essa conta 
sem o material? 
Elis: Sem o material? Sei. 
Prof: Você faz ela para eu ver? 
Faço, faço 45 + 56. É, é, deixa eu 
vê, vê, deixa. Não pode ficar só 
assim como eu fiz, não? Eu   já fiz, 
num tá certo? Eu tô, tô... Acho 
melhor desse jeito, professora. 
num pode? 
Prof: Pode sim. 
Prof: Pode fazer  de lapiseira? 
Elis: Vou fazer 9 + 4. Deixa eu vê, 
vê...  
 

 
 
 
 
Ao  ser questionado se faria a 
conta sem as peças, olha as 
peças e diz que sabe, mas ao 
tentar fazer pergunta se  pode 
ficar como fez com as peças. 
Eu faço 7, 4 vezes ou 4, 7 
vezes. 

L- Diz saber fazer as 
contas sem o material mas 
demonstra ter entendido 
melhor com o material. 
L- Aprendendo. 
Autoconfiante.  
L- Relaciona as cores aos 
números e demonstra ter 
entendido o processo. 
L- compreende todo o 
processo para realizar as  
operações.                                                                                                                 

253 

Prof: Lembra o que a professora 
falou. 
Sabi: Então, eu faço 7 vezes 4.  
Sabi: Aprendi... De  muito jeito, 
jogar fazendo conta, fazendo 
desenho, fazendo montagem, 
fazendo muita coisa, coisa... 
 

Diz que fazer conta é jogar. 
Tinha um ponto que não sabia, 
mas descobriu tudo até colocar 
no laranja. 
 

I - Demonstra que 
entendeu e sabe fazer a 
atividade pela composição 
e decomposição utilizando 
as peças para efetuar as 
operações na base 10. 
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Quadro 7:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 
253 eu não sabia, mas descobri, 

descobri tudo até colocar no 
laranja. 
Prof: Então você separou em 10?   
Prof: Você aprendeu o quê?  
A letra primeira é 45+56+78. 
Então como é que decompõe na 
base 10? Você consegue imaginar 
isso ou você não entende? Como 
fica o 45, por exemplo? 
Sabi: Hum [...]. Prof!   Fica 4 de 
laranja e uma de amarelo? 
 
Prof: O que você acha?  
Sabi: Acho que é sim, porque o 
laranja é 10 e o amarelo e 5. Então 
eu pensei que 4 de laranja, 10, e 
uma de amarelo 5 dá 45,  né 
professora, é assim, é? É sim, é 
assim mesmo, né? 
Prof: Agora representa o 56 e o 78 
aqui do lado.  
Sabi: Professora, tem que fazer a 
conta toda? A conta eu não sei não, 
só representar, tá?. 
Prof: A conta é igual à 
representação. Só que, no lugar da 
peça, você coloca o valor. É  só 
isso, nada mais, ok?  
Sabi: Vou vê, vê, até chegar lá. 
Prof! Eu posso desenhar também?  
Prof: Primeiro faz a conta depois 
você desenha, tá? 
Sabi: Acho que as peças não vai 
dá. É  muito 10, né? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 45 fica 4 de laranja 10, e uma 
de amarelo 5. Os dois outros 
números, 56 e 78, vai ver como 
faz. 
 
 
 
 

 
 
I- Gosta de desenhar e 
pintar. Vê possibilidade de 
fazer contas e de montar 
com as peças. 
 
I- Relaciona as cores aos 
números e entende a 
decomposição dos 
números no processo. 
 
 
I - Aprendendo e é 
desafiada a realizar a 
atividade. Elabora 
compreensões utilizando 
as peças para somar os 
números. 
 
I- Preocupa-se em 
desenhar. 
I - Diz não saber fazer 
contas. 

254 Prof: Manu! Você sabe fazer estas 
contas sem as peças? 
 
Manu: Eu peguei 4 dessa de 10 e 
uma de 5. O  56 eu peguei 5  de 10 
e essa de 6 e o 78 eu peguei 7 de 
10 e essa de 8.  
Manu: Agora professora eu 
pensei, será que eu posso juntar 
tudo de 10 e depois as outras? 
Prof: O que acha? Faça como você 
entender, se você tiver muita 
dificuldade me chame, tá? 
Manu: Então eu fiz 16, 16 não 17 
de amarelo e uma de 6, tá? Mas eu 
fiz sempre com o dez. então de 10 
em 10 até lá eu fiz deu 176.  
 

 
 Pega 4 peças de 10  e 1 de 5 
para  representar o 45. 5 peças 
de 10  e uma de 6 para 
representar o  56, e 7 peças de 
10 e uma de 8 para representar 
o 78.  A soma deu mais de 100 
e as peças acabaram. Como 
deve fazer? Reclama que as 
peças são poucas. 

D- Aprendendo  
demonstra estar  
entendendo o processo. 
 
D– Realiza a atividade 
pensando. 
 
D - Decompõe e compões 
com facilidade. 
 
D– Dispõe-se a refazer o 
raciocínio quando  vê que 
a resposta estava errada. 
Preocupa-se em acertar. 
D- Não consegue fazer a 
conta sem as peças. 
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Quadro 7:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora 

254 

Prof: Deu 176 ? Faz aí... Deixa eu 
vê você fazendo. 
Manu: Olha... Eu contei as de 10 e 
deu 160, aí eu coloquei o amarelo, 
o verde e o marrom, aí deu, deu 
não... Não é 176. Porque  essa com 
essa dá 10 e sobra 1. Eu  junto com 
o 6 e dá 9. Então  eu errei.  Não  dá 
176, dá 179. Veja, é isso mesmo 
não, é? 
Prof: É,  parece que é. 
 
Prof: Você saberia fazer essa conta 
sem o material? 
 Manu: Eu faço mais assim. Eu  
gosto mais, é mais melhor, de parte 
por parte. A gente vê e faz. Deixa 
eu armar para vê.   

 
O aluno diz: “eu contei as de 10 
e deu 160”. Colocou  o 
amarelo, 5, a  marrom,  6, e a 
de 9. Somando   tudo deu 179. 

 
 
D– Gosta mais de fazer as 
contas com o material. 
Tenta  fazer sem as peças, 
mas não consegue. 

255 Prof:Tiapi! Você sabe dizer como 
fez? 
 
Tiapi: O 45 eu fiz 4 de laranja e 
uma de amarelo, aí deu 45. 56, eu 
coloquei o 5 laranjado que vale 10 
e uma verde que vale 6. E  o 78 eu 
coloquei 7 de 10 e uma de 8. Então  
eu procedi assim. O  40 mais o 50 
eu fiz que deu 90 e aí eu fiz 90, 
100, 110, 120, 130, 140, 150,160. 
Aí  eu fiz estas 3, que deu uma de 
10.  Mas  deu que faltou 1. Então  
ficou 9. Aí  coloquei  mais 10 e 
ficou 70 + 9 aí deu foi 179. No 
redondo, eu faço bom. No monte 
aqui. Eu, eu vejo. 

 
Diz que decompõe os números 
de 10 em 10, depois soma os 10 
e as unidades, que totalizem em 
179.  
 

G- Entende o 
procedimento para somar 
com as peças na base 10.  
G- Identifica com 
facilidade os valores das 
peças e já consegue 
resolver as operações, mas 
sempre coloca as peças 
menores ao lado da maior, 
10, trabalha a composição 
somando de 10 em 10.  
G- Utiliza o material para 
entender o processo de 
composição e 
decomposição.  

256 Manu: Professora! Eu quero ver se 
eu faço um problema, posso? Eu 
quero fazer esse A, posso? 
Manu: Eu,  vê: coloco 3 de laranja 
e mais duas de laranja deu 10, 20, 
30, 40, 50. Aí mais 5  que deu 55. 
Professora! Eu já fiz! Agora  tô 
bom! Taí, eu disse! Eu  já sei!  
 

 
Deseja fazer um problema e 
constata que já sabe. Desafia-
se, dizendo que sabe fazer 
qualquer  conta. 

 
D- Decompõe e compões 
com facilidade. Aprende 
operar na base 10 e 
demonstra estar 
entendendo o processo. 
Utiliza   a contagem de 10 
em 10. 

257 Prof: Você sabe o total dessa aqui?  
Iji: Eu fiz, fiz 6 x 12. Aí   eu, eu fiz 
12+12+12+12+12+12. Aí  eu fiz 6. 
De  10 e 6 de 2. Aí  eu fiz assim 
pensei, pensei, assim: 6 de 10, 
contei e deu foi 60. E  6 de 2 deu 
foi 12. Aí  deu  60+12, deu 60 + 10 
+2, que deu 72. Então,  eu fiz 
assim. Depois eu somei o 13 mais 
 

 
12x6: soma 12 seis vezes. 
Decompõe os 12 em 10 e 2, 
soma todos os 10 e todos os 2. 
Transforma os números 2 em 
10. Soma todos os 10 e  totaliza 
72. 

 
 
M- Entende o processo de 
compor e decompor na 
base 10 e efetuar as 
operações.   
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Quadro 7:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na Linguagem da 

Pesquisadora 

257 

o 17. Aí  eu somei. Que  deu 20. Aí 
eu pensei que 3 mais 7 é 10. Aí  eu 
fiz assim. Pensei foi assim, foi e 
deu, ué. Eu até fiz bom quando óio, 
a coisa fica no pensamento e a 
gente faz é ficar pensando, né?  
Prof: E se você tivesse que dividir 
esse 72 por 6, como ficaria? 

 
Ao pensar e ver o que faz, 
compreende. 

M - Diz que faz porque 
pensa e depois vê o que 
fez. 

267 

Igi: Aí, eu tenho que vê, né? 
Porque,  na cabeça, eu não sei não. 
Mas, pera aí, eu vou vê. Posso 
pensar, fessora? No pensamento 
sai, né? Eu vejo, né? 

Diante da pergunta sobre a 
divisão, diz que precisa pensar, 
porque pensando e vendo vai 
saber fazer. 
 

M- Só sabe quando pensa 
e vê o que fez. 

258 Prof: Elis! você sabe qual o valor 
de cada peça dessa? 
 
Elis: Sei todas. Isso  é bom de 
saber.  Eu  sei todas as peças e 
todos os números.  
Prof: Quanto  é o laranja? 
Elis: O laranja é 10. É  o mais bom 
de saber. 
Prof: E o verde-claro? 
Elis: É 3 [...] e o vermelho é 2. 

 
Ao ser questionado sobre as 
cores, diz que sabe porque é 
fácil de saber. 

L- Aprendendo e, com 
facilidade, identifica os 
valores das peças e as 
relaciona aos números. 
 
J- Aprendendo, demonstra 
autoconfiança. 
J- Relaciona as  cores aos 
números. 

259 Prof: E o que mais você acha que 
pode aprender com esse material? 
Elis: Eu aprendi montar, fazer 
conta, ver os números e as cores, 
fazer montagem de casa de toda 
figura e também ele é bom para 
fazer brincadeira, tipo assim: de 
adivinhar, adivinhar, mas aí tem 
que saber para acertar. 
Prof: Mas como saber se acertou? 
 
Elis: Aí eu faço assim, olha: eu 
coloco seis peças de verde-escuro 
na fila e depois coloco a laranja. 
Junto,  então, depois, eu conto. 
Olha  aqui: já sei, deu. 
 

 
 
Diz que, se utilizar as peças 
para recitar a tabuada, tem que 
saber de cor para acertar. 
 
 
 
 
 
Dispõe os números em fila e 
troca pelas peça laranja 10. 

 
J- Gosta de montar e 
formar figuras. Preocupa-
se em acertar e provar se 
acertou. Relaciona as 
cores aos números. 
J- Sente-se aprendendo, 
confiante, e se envolve na 
composição dos números, 
montando filas e trocando 
pelas peça de valor 10. 
J- Entende o processo ao 
compor o número.  

260 Sabi: Eu gosto. É  bom ver as 
pecinha. 
Prof: Por que é bom ver as 
pecinhas? 
Sabi: Porque é bom para montar, 
fazer desenho, pintar, inventar 
desenho, somar. De  vezes é bom. 
Eu  gostei até de repartir, de fazer 
essas coisas com ele, e de ver os 
desenhos e ficar com ele sabendo 
as coisas da atividade, né? É  bom! 
Todas.  
 

 
Diz que é bom, porque vê o que 
faz e também porque acerta. 
 
 
 
 
 
 
Na escola acerta, mas demora e 
nunca sabe se acertou, com as  

I- Acha as peças boas para 
montar, fazer desenhos, 
pintar, inventar desenhos e 
porque acerta nas contas. 
I- Diz que é bom ver as 
peças.  Com  elas ele sabe. 
I- Identifica dividir como 
repartir. 
I- É bom para montar, 
desenhar e inventar, fazer 
contas com o material. 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi  
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Quadro 7:  Buscando Compreender as Afirmações dos Sujeitos (continua) 

Sit. Unidades de Significados 
Primeiras Interpretações 

Esclarecedoras 

Afirmações 
na  Linguagem da 

Pesquisadora 

260 

vez, a gente consegue, né?  
Prof: Dá um exemplo do que você 
aprendeu de Matemática com esse 
material 
Sabi: Somar, fazer conta, desenhar 
e pintar e muitas coisas né, né? 
Prof: Como você acha melhor 
fazer conta: com o material ou sem 
o material? Silêncio.  
Sabi: Ele é até bom de vê. Eu  até 
entendi foi tudo. Mas a gente tem 
que fazer o desenho e as contas, aí 
fica firme no pensamento, muito. 
Mas  é bom porque a gente acerta. 
Lá  na escola a gente não acerta e 
tem vez que a gente acerta. Mais  
demora, né? Eu nunca sei. Aqui eu 
sei. Toda  vez eu vejo as coisas 
bem do jeito que é. No monte e no 
redondo, na repartição também fica 
no monte. A gente troca, aí a gente 
vê, né fessora? O pensamento até 
dá, né? 

peças acerta e sabe, porque 
sempre vê o que fez. 
 
“Ele é até bom de vê. Eu  até 
entendi foi tudo. Mas a gente 
tem que fazer o desenho e as 
contas, aí fica firme no 
pensamento, muito! Mas  é bom 
porque a gente acerta. Lá na 
escola a gente não acerta e tem 
vez que a gente acerta, mais 
demora, né?” 
 
Eu nunca sei. Aqui eu sei, toda 
vez eu vejo as coisas bem do 
jeito que é. No monte e no 
redondo, na repartição também 
fica no monte. A gente troca, aí 
a gente vê né, fessora? O 
pensamento até dá, né? 

I - Segura ao realizar a 
atividade com o material. 
 
 
 
 
I- Na escola, nunca sabe 
fazer as contas o que lhe 
causa preocupação. 
 
 
I- Vê o que faz com o 
material. 
 
I – Compreende quando 
vê montados os números. 
 
I – Sabe, porque pensa e 
vê o que fez. 

261 Prof: E se fosse pra sua professora 
trabalhar lá na escola com esse 
material, o que você ia achar? 
Sabi: Ia achar bom, ué! A gente vê 
as coisas ué, ué! Eu  gosto de ver 
as coisas feitas assim. 
Prof: Mais o que você iria fazer 
com ele? Você iria montar as 
coisas ou iria estudar Matemática? 
Sabi: Eu ia fazer as duas coisas. Ia  
estudar Matemática. Mais lá na 
escola a gente não faz assim desse 
jeito. A  gente só faz conta, né? 
Então, então [...] a gente erra, e, na 
prova, a gente não fica acertando 
assim. 

 
“Eu ia fazer as duas coisas: 
estudar Matemática e ia 
também montar as coisas que 
eu gosto de fazer,  né? Dá  pra 
fazer também Matemática e 
também outras coisas, né? 

I- Gosta de fazer a 
atividade com o material 
porque vê as coisas. 
 
 
I - Diz que aprende muita 
coisa com o material e 
que, na escola, iria montar 
e aprender Matemática.  
“Mas,   na escola, a gente 
só faz contas”. 
 
I- “Na escola a gente não 
fica acertando assim.” 

A-Mati; B-Leo; C-Gabi; D-Manu; E-Ti; F-Rafi; G-Tiapi; H-Luk; I-Sabi; J-Lemi; L-Elis; M-Igi. 

3.2 As Convergências Menores 

As afirmações dos quadros acima mostram a análise e a interpretação dos dados em 

sua totalidade. Porém, vale lembrar, as reduções e convergências se iniciam nas 

transcrições e primeiras leituras dos dados e buscam destacar as unidades significativas que 

mostram o sentido do que é buscado na investigação.  Desse modo, com base nas análises, 

reduções e convergências que vão se dando no processo, buscam-se, em continuidade, 
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outros elementos convergentes que possam reunir asserções a possibilitar compreender o 

que  nos interrogamos.  

Após refletir sobre a pergunta, as interpretações e as várias reduções e 

convergências feitas, passamos a relacioná-las e agrupá-las de modo a reuni-las em outro 

quadro denominado, Das Convergências Menores/Maiores. Este quadro é composto de 

sete entradas verticais (colunas) e quatorze horizontais (linhas). Na primeira coluna, estão 

identificadas as Convergências, pequenos textos que, no nosso entendimento, reúnem 

significações convergentes relativas às falas dos alunos, numeradas de 1 a 14. Da segunda 

à sexta coluna, apresentamos os cinco encontros/aulas por data. Estas colunas são 

compostas por grupos de letra (aluno) e números (situação em que ocorreu a sua fala). Na 

última coluna, estão as Convergências Maiores, representadas pelas letras maiúsculas, A e 

B em negrito.  

Aos olhos do leitor, este quadro pode parecer dispensável. No  entanto, reforçamos 

que as suas informações vêm das reflexões e variação imaginativas, feitas diante do que  

nos mostram os quadros anteriores. Por isso, este último quadro é muito importante no 

processo de redução.  Para compô-lo, o(a) pesquisador(a) se debruça sobre o que foi dito 

nos primeiros quadros (fala dos alunos) e sobre as interpretações realizadas e, com leitura 

atenta e reflexiva, procura pontos significativos que convergem, divergem e os que podem 

ser descartados em função de não fazerem sentido para a pergunta.  

 No entanto, para que o leitor o compreenda e se dê conta do que emerge da sua 

composição, é importante ter lido os dados em sua totalidade, ler cuidadosamente o próprio 

quadro e ter em mente a pergunta que orientou a trajetória da pesquisa. Também, deve 

lembrar-se de que, a pesquisa fenomenológica é perspectival. Isto é, o que é dado ao olhar 

do(a) pesquisador(a)  pode não ter a mesma significação para outrem.  Contudo, se esses 

aspectos forem considerados, não será difícil perceber os pontos que se mostram 

convergentes ou divergentes e sua importância para a inteligibilidade do interrogado.  

Por exemplo, se buscarmos o dado C141, item 8 do  último quadro, página 123, 

referente às dificuldades,  e lermos a fala do aluno na Situação 141, primeiros quadros 

(falas dos alunos), entendemos que Gabi tem dificuldades de leitura e interpretação. Ela diz 

que não entende o que lê. Se buscarmos o dado B185, item 1, do último quadro, página 

122, terceiro encontro, referente também às dificuldades, e lermos a fala de Leo na 

Situação 185, primeiros quadros, veremos que a dificuldade de Leo se refere a não gostar 

da Matemática que é estudada na escola  e não da que ele está fazendo com as peças. Este é 
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um aspecto significativo que diverge, em parte, de nossa pergunta. São duas dificuldades 

diferentes. A primeira situação converge, diretamente, para a nossa pergunta, porque a 

dificuldade de Gabi, implica  não entender as operações, enquanto a de Leo, não. Ele chega 

a dizer que “aqui entende, mas lá [...]” 

Só para ilustrar, outro exemplo: às convergências do item 3 e 10 do último quadro, 

sobre montar com as peças. O primeiro trata de montar com as peças para efetuar as 

operações e o segundo, de montar casas, prédios, coisas. São montagens diferentes. Parece 

relevante, também, percebermos a quantidade de vezes em que as situações foram 

ocorrendo, o que nos permite abranger com o olhar, o movimento de redução. O 

agrupamento dessas situações, no nosso entendimento, reflete as vezes em que as falas se 

direcionam para um mesmo sentido.  Por exemplo, o item 10 nos mostra que o interesse 

por montar coisas, casas, pontes, escadas foi desaparecendo à medida que fomos 

avançando nos trabalhos. Isso se mostra pela quantidade de vezes em que as situações 

apareceram nos cinco encontros/aula. Esse dado é significativo para a compreensão do 

fenômeno pesquisado, porque aponta para as grandes regiões, não apriorísticas de 

generalizações, as Categorias Abertas que nomeamos. Estas apontam para a essência do 

fenômeno investigado. Isto é, para a compreensão da experiência vivida no decorrer da 

pesquisa e, com isso, as regiões de generalizações vão sendo formadas pela nossa 

compreensão e interpretações feitas no âmbito da interrogação do fenômeno investigado.  

Ressaltamos que esses grupos de letras e números mostram a quantidade ou 

freqüência de vezes em que ocorreram as falas dos alunos em relação ao resumo textual da 

primeira coluna do último quadro.  Desse modo, esse quadro é uma síntese do que foi dito 

pelos alunos no decorrer dos cinco encontros/aula, o que nos direciona ao movimento de 

reflexão contínua em busca do desvelamento do que nos é mostrado.  As explicações e 

exemplos colocados, intentam tornar compreensível a função do último quadro.  

O processo de redução/convergência continua, agora, com o intento de que 

interpretações nos apontem os Grandes Invariantes ou Categorias Abertas, com as quais 

faremos a interlocução entre o compreendido pelas pesquisadoras, os dados e as teorias que 

consideramos relevantes para dialogar com os dados.  

Percebendo o todo como processo que se vai dando, o esforço é feito na direção de 

transcender nossas fragilidades e buscar os sentidos e significados expressados nas 

interpretações, que refletem em direção ao exercício de meta-compreensão do pensar 

reflexivo, isto é, a compreensão mais abrangente do que até então foi compreendido sobre 
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a interrogação que inquirimos. Por assim dizer: como alunos com dificuldades de 

aprendizagem expressam compreensões matemáticas ao lidarem com o material 

Cuisenaire em situação de ensino, e o que compreendem nessa lida?  

A reflexão em torno do que foi dito pelos sujeitos continua e, nesse movimento, 

nomeamos as situações que convergem de modo abrangente para as operações 

fundamentais,  com a letra B, e as que convergem de modo menos abrangente com letra A. 

Este processo se encontra demonstrado na última coluna deste último quadro.  

Segue abaixo, o quadro 8 que nos permite abranger com o olhar, os aspectos 

significativos do discursos que convergiram para um mesmo ponto e apontam as 

Categorias Abertas. 

Quadro 8-  Convergências  Menores/Maiores16  

Convergências 

 
Dias em que ocorreram os encontros/aula 

 

C
on

ve
rg

ên
ci

as
 

M
ai

or
es

 

08/03/08 29/03/08 05/04/08 12/04/08 
 
26/04/08 
 

1-Não gosta de fazer      
contas e desenhar. 
Reprovação punição. 
Na escola é difícil.  
Professora  não ajuda, 
fica só perguntando. 

D21    D23  
E84     H88  
 

I89 D233 
C153    J164  

H176 B183 
B185  

 B208    D230 H231 
B239 B240  
I260 

 
 
 
A 

 
 
2- Juntando as peças 
uma ao lado da outra, 
compreende a             
composição e a 
decomposição, a 
ordem crescente, 
decrescente, maior 
que e menor que, ao 
ver as peças expostas. 

A01   A10 
A11    B14 
C19    D26 
D28  C29  
D29    D31 
C33  G45   
G47 G48    
H49    H52 
I55       J55 
I56       J56     
L58  L59   
M59 L60  
M62  M65   
M66    F68  
I72      E77         

H99 H100 
I111 J114 
H116 B129 
D131 E134 
L142 L149 
C150   G150  
  

H171 E172 
E174 J175 
H177 E178 
J179 E180 
A181   B182 
G182 B183 
A184   A186 
A187 I187 
B188   C189 
L191 

A198 B198 
C198 D198 
E198 F198 
G198 I198 
L198 M198 
C205 C209 
F212 D213 
D214 I222 
A223   A224 

H229 E234 
D235 C241 
H245 A251 
I253 D254     
D256  M257 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
B 

3- Montar, fazer 
monte com as peças 
apresenta-se um  
como modo de 
visualizar a atividade 
aritmética que 
realiza. Soma sem 
fazer as contas. Acha 
fácil porque,vê. 

C19    D21           
D22   C24          
D37    G44                     
F68    E70 
E73     H86 

H99 H101 
H102 I104 
I105 I106 
H107 H109 
I109  H112 
H113 I114 
H115  I116 
H116 H118 
I120 E122 
E123 D124 
C125      B126  

H119 D133 
E170 H173 
E173 E174 
J175 H177  
H178 J179 
G180 A181 
B181 B182, 
G182 B183 
A184 A186 
A187 I187 
B188   C189    
L191 

B204 C207 
D192 C192 
A193 A196   
A203 C204 
C205 C206 
D213 D214 
G116  F219 
A221    I225 

D228 E234    
A236 B236   
E236 F236 
G236 H236 
I236 J236    
G237 G238 
B239 B240 
F250 A251 
I253 D254 
I260        I261 

 
 
 
 
 
 
B 

                                                
16A letra maiúscula corresponde ao nome do aluno e o número, à situação em que ocorreu a sua fala, localizadas nos 
primeiros quadros correspondentes aos encontros/aula, dispostos nos quadros 3, 4, 5, 6 e 7. 
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Quadro 8-  Convergências  Menores /Maiores (continua) 

Convergências 

Dias em que ocorreram os encontros/aula 

C
on

ve
rg

.  
M

ai
ro

es
 

08/03/08 29/03/08 05/04/08 12/04/08 
 
26/04/08 
 

4- Envolve-se com as 
atividades tentando 
possibilidades de 
realizá-las, 
decompondo e 
compondo os 
números com as 
peças para formar o 
número desejado. 

B06       D20 
I58 

H107 H105 
H104 I102 
H101 H107 
I109 H108 
H112 H113 
H115 G123 
C137  

E178 G180 
A181 G182 
B182 G182 
B183 A184 
A186 A187 
B188      C189 
C190      L191 

D192 F193 
A193 A194 
I194 A196 
A197 B197 
C197 D197 
E197 F197  
G197     H187 
I197 L197 
M197  L200 
M200 A203 
C205     D213 

H229 H233 
E234 E236 
G237 B239 
C241 A245 
B245 C245 
D245 E245 
F245 G245 
H245 J245  
L245 M245 
H245 F247  
F249     A251    

 
 
 
 
B 

 5-Demonstram     
compreender o 
processo de 
realização das 
atividades.  Sente-se 
seguro, ao realizá-las, 
entendendo o 
processo porque vê 
quando acerta e 
quando erra. 
 
 

D23       G47   
L58 

H89    I93 
H93     H95 
H96    H98 
I104 H105 
I106 H108 
I108 I109 
H110 H112 
I113  H115 
I116  H121 
E122 D124 
E125 D127 
D128 B129 
D130 D133 
C152 C153 
G159 F166 
J67   

E170 E172 
H173 E174 
J175 H177 
E178 J179 
G180 A181 
B182 G182 
B183 A187 
I187  B188 
C189   C190 
L191 

D192 F230 
A192 F192 
A194 I194 
A196 G197 
L197    C202    
B204 C204 
B204 A205 
B205 C205  
D205 E205  
G205 H205 
I205 J205 
L205 M205 
C207 C208 
C209 C210 
D212 F212  
D214  D217 
A218 F219 
A220 A221     
A223 

D228   H229 
D230  E230 
H233 E234 
D235 G237 
G238 B239 
B240 C241 
C244 H242 
H243   F246 
F247 F249 
A251 B251 
C251 D251 
E251 F251 
G251 H251 
I251 J251 
L251 M251 
L252 I253 
D254 G255 
D256  M257 
L259     J260 

 
 
 
 
 
 
 
 
B 

 6- Ao não saber 
fazer, diz ter faltado 
atenção, juízo fraco, 
pensamento, bobo.  

B16 H94  H96 
I100 H100 
I113 H115     
D133 

 F180  G180      D131 C244  F237    F250  
A 

7- Acham o material 
bonito, legal, bom 
para desenhar, 
brincar. Pensam  em 
jogar. É bom porque 
sabem o que fazem, 
compreende o 
processo. 

B02      B07 
B08   A08 
A09   A10 
A15   A16 
B16   D18 
D20   D27   
D38  C43   
C49  H50    
G51 H52      
I53 I54          
F75        H88 
 

H91  H99 
H103 H115 
D124      L139  

H176 A181 
B182 G182 
B183 A184 
B185       
C189 

A216 B219 
B221 C224 
L228 

B240 C244 
F250 L252 
I253 D254 
F249 A251 
I260      I261 

 
 
 
 
 
B 

 8-Dificuldades de       
leitura e  
interpretação. Não  
saber a tabuada 
dificulta o 
entendimento do que 
requer  a atividade.  
Procuram outros 
modos de fazê-las. 
Em função disso 
passam a contar os 
números um a um. 

D20        
C25 D35        
C45       F73         

H96  H97 
H98  I98 
H101 H102  
H100 H115 
H116 I116 
H118 I120 
H121 C122 
E123 C135 
L137 C139 
C141 G145 
L141 G158 
F161 J161  
F162 J162 
M162 

B183 B188   
C189   C190 

A199 B199 
C199 D199 
E199 F199 
G199 H199 
I199 J199 
L199 M199   
B208 D211 
D215 D216 
D217 

H273 D230 
E230 D231 
D232 E236 
B239 B240 
F246     I253 

 
 
 
B 
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Quadro 8-  Convergências Menores/Maiores (continua) 

Convergências 

Dias em que ocorreram os encontros/aula 

C
on

ve
rg

. 
m

ai
or

es
 

 
08/03/08 

 
29/03/08 

 
05/04/08 

 
12/04/08 

 
26/04/08 
 

 9- Preocupam-se com o 
erro, provar, verificar, 
saber se está certo ou 
errado. 

C31  D31 
C32  D32 
D40  G44 
I53    L60  
F73  

H107 D124 
A155 J164 
M165  M166 

B185 A186 
G190 

C206  C209   
A227 

G238 H245 
F248 F250 
J260 

 
 
B 

 
 
10- Pensam em montar 
coisas, casas, prédios, 
castelos, pontes, 
escadas, figuras 
geométricas. 
 

A03  A04 
B04 A08  
B09  A10    
A11  A13 
B18  D18   
C19  C37 
D39  D40 
D42  C43 
I53     I54 
I55     J55     
H58  F67  
E70  E76 
E77  E78    
E82 H86    
E88    H88  

I102 H103 
C122 E125 
B126 B132 
A156 G159 
J167 J168 
L169     J169  

I102   H103       C216 B240 J259 
I260 

 
 
 
 
 
 
A 

11- Ao Pensarem, ter 
calma, silêncio e 
concentração são   
importantes  para o 
raciocínio  e para 
compreender o que 
fazem. 

B06  A13 
B14  B17  
D18 D22  
D23 C25  
D34 G44  
G48 E71  
E79        

I93     H98 
H99 I100 
H100 I106 
H115 I117 
H118 E120 
D124 D133 
C137 I142 
A155    M165  

H93   I93  
H98    I98 
I109 H119 
D224 E225 
C237 C253 
A256 J268 
B185 A186       
B188  
 

B204 C209 
D211 F213  
H213 H115    
G116 A219    
D228   D248 
D252       

D232 F232 
H232  H233 
B239 H242 
D254  M257 

 
 
 
B 

12- Encontram na 
montagens ou nos  
montes, inspiração para 
fazer as contas e pensar 
sobre o que deve fazer 
para efetuar as 
operações. Expressam 
compreensão, 
mostrando as 
montagens, falando e 
escrevendo sobre o que 
fizeram. 

D34  D40 
C43 M75    
E78  H88 
 

E122 E123 
E124 B126 
D127 D128 
B129  D130 
D131 B132 
E134 L136 
C137 L139 
L141 L144 
C147 L148 
A154 A156 
G158 G159 
G160 M163 
M165  L169 
J169 
 

H171 H173 
E173 F180 
G180 A81 
B182 G182 
B182 A184 
A186 C189 
B188      L191 

A194 I194 
A201 B201 
C201 D201 
E201 F201 
G201 H201 
I201 J201 
L201 M201    
C205 C209 
B210 D211 
D212  D214 
D216  I225       
F227 

D233 E236 
B239 C241 
C244 F246 
F247 F250 
A251 L252 
D254   G255 
 
 

 
 
 
 
B 

 
13- Estabelecem relação 
tamanho/número/cor e 
vêem possibilidade de 
realizar as operações 
juntando as peças 
paralelamente tendo 
como referência a peça 
de valor um.  

 B04   B06 
B07   A08 
A10   A11 
A12   B14 
A15   B16 
A17   D18 
C19   D20 
D21    C22 
C24 D25   
D26   D28 
C29    D29 
C32    C35 
C36    D37 
C38    D40 
C41    C42  

H92 I92 H96 
H98 H101 
I102 H104 
H107 I109 
H109 I111 
H113 I114 
H115 H116 
I117 H118 
I120 E122 
E123 E124 
D127 D129 
D130 D131 
D133 E134 
C136  L136 
E137      C138  

E170 H171 
E172 H173 
E173 E174 
J175 H177 
E177 E178 
F180 G180 
A181 B182 
G182 B183  
A184 B185 
A186 A187 
I187 B188  
C189   C190  
L191 

D192 F30 
A194 I194 
A195 I195 
A197 B197 
C197 D197 
E197 F197 
G197 H197 
I197 A236  
L197 M197  
M200 G201 
E202 D202 
A202 F203 
C202  B204 
C206 C207 
C208 C209  

H229     H233 
E234 D235 
G237 A236 
B236 C236 
D236 E236 
F236 G236 
H236 I236 
J236 L236 
M236 B237 
C241 H242 
H243 H244 
H245 F248 
F250 L252 
I253 D254 
E255      L358  

 
 
 
 
 
 
 
B 
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Quadro 8-  Convergências  Menores/Maiores (continua) 

Convergências 

Dias em que ocorreram os encontros/aula 

C
on

ve
r.

 
m

ai
or

es
  

08/03/08 
 
29/03/08 

 
05/04/08 

 
12/04/08 

 
26/04/08 
 

 
13-Estabelecem a 
relação 
comprimento-cor-
número. Vêem   
possibilidades de 
realizar as 
operações 
juntando as peças 
paralelamente, 
tendo como 
referência a peça 
de valor 1. 

D42   G44  
G45   H46 
G48     H49 
I53        I55 
J55        I56 
I57      I58 
M58   L59 
M59  L60 
M62  L63 
M64    F66 
F68     F69 
E70    E71 
E72     F75 
F76    E74  
E79    E80 
E84    E85 
H86   H87 
H88 

L139 L144 
G145 C147 
C150 A154 
A155 A156 
E158      G159             

 B210   D260 
D217 F218     
F219    A226 

J358      J359  
 
 
 
 
 
B 

14- Realizam as 
atividades, 
verificando os 
números/peças. 
Verificam peças 
maiores e maiores 
relacionando às  
com as unidades 
e, transformando-
as em base 10, 
efetuam as 
operações. 

C29   D29 
D28    C35 
C38    D40 
C43    E70 
E72 

H107 I109 
H109 I111 
I114 D127 
B129 E134 
A155 A156 
F166  

E170 H171 
E172 H173 
E174 H177 
F180 G180 
A181 B182 
G182 C183 
A184 A186 
A187 I187 
C189    L191 

F193 A200 
B200 C200 
D200 E200 
F200 G200 
H200 J200 
L200 M200 
C205 C209 
B210 D215 
I222 A223     
A226 B226      
C226 D226     
E226 F226      
G226 H226 
I226 J226 
L226   M226 

E234 G237 
G238 B239 
B240 H245 
F246 F248 
A251 I253 
A256 B256 
C256 D256 
E256 F256 
G256 H256 
I256 J256 
L256 M256 
M257  

 
 
 
 
 
B 

 

3.3  As Categorias Abertas 

Interpretando as reduções,  que convergiram para as convergências apresentadas na 

primeira coluna da tabela acima, se buscam mais reduções que nos encaminhem para a 

compreensão do que se mostra a  apontar as Categorias Abertas.  

As Categorias Abertas expressam a estrutura geral do fenômeno, pois desvelam o 

processo de redução das reduções, as convergências das convergências. Elas não são 

generalizações, mas apontam generalidades que são articuladas pelo pensar imaginativo da 

pesquisadora e orientadora, que retomam sempre ao que foi dito pelos sujeitos, indo e 

vindo, num movimento cada vez mais reflexivo. Desse modo, cada vez mais reduzindo e 

convergindo para o sentido que a pergunta nos faz, o que foi dito pelos sujeitos desta 

pesquisa, ou  Unidades de Significado, em nosso entendimento, convergiram para duas 
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Categorias Abertas, representadas no  quadro acima pelas letras A e B. Estas Categorias 

foram nomeadas como segue:   

A- Compreensões expressadas pelos alunos, que apontam, a um só tempo,  para o 

conteúdo matemático trabalhado e para além dele.  

Foi assim denominada porque percebemos, ao analisar os dados, dossiê e 

atividades, que os alunos, ao se perceberem criando estratégias para explicitar suas 

expectativas diante do material, procuravam, em suas vivências, mundo-vida suporte para a 

criação de figuras representativas de sua realidade. Percebemos que lhes era próprio, na 

sua disposição para a invenção, montagem de objetos presentes em sua cotidianidade e, ao 

serem inquiridos, interpretavam os modelos apresentados. Havia nas expressões de suas 

falas e  gestos, um modo muito espontâneo de comunicar o feito como sendo algo presente 

em suas vidas que não incluía o espaço escolarizado. Entretanto, na continuidade dos 

trabalhos, emergiram indicações apontando para a Matemática como um ente familiar e até 

desejado - as montagens os direcionavam para as construções geométricas, o que fazia 

sentido para eles - currais, cercas, prédios, casas, castelos, árvores, flores, muros, escadas, 

figuras geométricas. São conhecimentos construídos pela percepção do mundo-vida que os 

rodeia e no qual estando imersos, numa relação dinâmica sujeito-objeto, co-existindo num 

mesmo espaço, o fazer matemática foi se revelando. Isto é, na experiência que era 

individual, mas que, no fazer em grupo, um foco idiossincrático e ao mesmo tempo 

intersubjetivo doava-se à percepção, a consciência e a experiência se combinavam num 

sentido de realidade que lhes permitiam interrogar e ser interrogado sobre um fazer 

apontando para a  matemática. E, indissociável  a essa atividade, revelou-se de forma sutil 

e quase imperceptível, a o fazer contas, contar que se mostra aos alunos como um 

conhecimento não perceptível intencionalmente, mas se doando à percepção do percebido. 

B- Compreensões expressadas pelos alunos, que apontam para o conteúdo 

matemático trabalhado. 

Assim definida, por apontar aspectos direcionados ao como fazer Matemática com 

o material. A disposição para a idéia de fazer contas com o material, são expressas pela 

suas  percepções quando da  ocupação de montar, fazer montes, visualização do feito, 

sentido do fazer vendo, apontando diretamente para o conteúdo trabalhado. Estes aspectos, 

decerto, os encaminharam para a ação de fazer, explicitada nas representações gráficas e 

simbólicas apresentadas nas atividades. Compreendemos representações gráficas - as 

montagens, os desenhos, as pinturas elaboradas, e a representação simbólica - as 
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demonstrações desses desenhos sendo transformados em símbolos matemáticos, números, 

sinais operativos, contas. 

Estas categorias foram nomeadas em função de aspectos significativos, colocados 

na primeira coluna do quadro acima, que, em nossa compreensão, convergiram diretamente 

para a pergunta e para o conteúdo trabalhado, ou seja, para o como fazer contas utilizando 

as peças. Em torno destas duas Categorias Abertas, mediante recortes das falas dos alunos 

que convergiram para cada uma delas, faremos a interlocução entre o alcance de nosso 

campo de visão-imaginação reflexiva e as teorias que consideramos significativas para 

dialogar com as falas dos alunos que convergiram para nossa interrogação.   

Os discursos dos alunos serão citados na mesma margem das citações de mais de 

três linhas, indicando o  nome fictício deles no início da fala e o número da situação (Sit.), 

no final do discurso entre parênteses. No interior do texto, seguem as mesmas normas das 

citações dos autores com os quais dialogamos, ou seja, recuadas a 4 cm da margem 

esquerda do texto.  
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CAPÍTULO IV 

4. DIALOGANDO COM OS DADOS 

A percepção do outro e o diálogo [...]. [...] é porque sou totalidade que sou capaz 
de colocar o outro no mundo e de me ver limitado por ele. Pois o milagre da 
percepção do outro reside primeiro no fato de que tudo o que pode valer como 
ser a meus olhos só ocorre tendo acesso, diretamente ou não, a meu campo, 
aparecendo no balanço de minha experiência, entrando em meu mundo, o que 
quer dizer que tudo o que é verdadeiro é meu, mas também que tudo que é meu é 
verdadeiro e reivindica como sua testemunha não apenas eu mesmo no que tenho 
de limitado, mas também o outro.  

Merleau-Ponty, 2006, p. 169. 

A pergunta norteadora desta investigação nos direciona a compreender como alunos 

com dificuldades de aprendizagem expressam compreensões matemáticas ao lidarem com 

o material Cuisenaire em situação de ensino, e o que compreendem nessa lida?  

 Diante desta pergunta, e das duas Categorias Abertas que nomeamos em função 

dela, iniciemos a interlocução entre o sentido que a interpretação dos dados nos conduzem 

e as teoria que dialogam com a pergunta inquirida. O caminho que se abre na reflexão que 

nos propomos fazer, encontra sentido ao percebermos o que vai se mostrando no 

entrelaçamento das relações intersubjetivas, sujeitos-objetos-matemática-pesquisadora-

orientadora, expressadas no vivido, experienciado e abarcado pela consciência do sentido 

que a pergunta e as interpretações dos discursos fazem para nós. No fazer e transfazer, 

avançando e retomando o ponto de partida, é clara a compreensão de que,      

[...] na experiência do diálogo, constitui-se um terreno comum entre outrem e 
mim, meu pensamento e o seu formam um só tecido, meus ditos e aqueles do 
interlocutor são reclamados pelo estado da discussão, eles se inserem em uma 
operação comum da qual nem um de nós é o criador. Existe ali um ser e agora 
outrem não é mais para mim um simples comportamento em meu campo 
transcendental, aliás, nem reciprocidade perfeita, nossas perspectivas escorregam 
uma na outra, nós coexistimos através de um mesmo mundo. (MERLEAU-
PONTY, 2006, p. 474).    

 Coexistindo em um mesmo mundo, o mundo-vida, o que nos é dado à compreensão, busca 

responder o questionamento inquirido que nos direciona ao movimento de 

metacompreensão, ou seja, refletindo sobre o já refletido, (re)compreendendo o já 

compreendido, nos pomos em posição de atentividade ao que se mostra significativo, em 

busca de responder o interrogado. Nesse movimento, o intersubjetivo aflora na experiência 

vivenciada e o vivido em um mesmo solo, legitimando pela experiência, se entrelaça nos 

elos que dizem respeito ao diálogo que nos direcionamos a efetuar. 



130 

 

4.1 Compreensões Expressadas pelos Alunos, que Apontam, a um só Tempo, para  o 

Conteúdo Matemático Trabalhado e para Além deles.  

As compreensões expressadas por intermédio das produções discutidas nesta 

categoria, em sua maioria, foram produzidas no primeiro encontro/aula.  Os alunos 

familiarizaram-se com o material, apresentando suas produções oralmente. Desse modo, 

nos direcionamos a dialogar com o que nos mostram as produções dos alunos e com o que 

nos disseram quando iniciaram o trabalho com o Material Cuisenaire.  

O diálogo estabelecido no decorrer dos trabalhos nos permitiu aproximarmo-nos 

deles para que falassem de suas criações. Nesses momentos percebemos que seus 

horizontes se abriam para o correlativo do que seus olhares já conservavam, ou seja, para 

suas experiências fora e dentro do espaço escolar.  

No trabalho com as peças, a criatividade fluiu e as produções foram contempladas 

por seus criadores e os outros, como se o resto do mundo fosse algo sem a menor 

importância. E, naquele momento, era. 

O envolvimento das crianças com o material as conduziu a várias possibilidades de 

criação, porém víamos as compreensões sendo expressas para além do conteúdo 

matemático que havíamos anunciado. Suas montagens apontavam para objetos de sua 

vivência e as operações fundamentais não eram mencionadas por eles. Quase dissemos, 

que nada perceberam de Matemática, na empreitada que de início se envolveram.  

No entanto, ao serem inquiridos a falarem de suas produções, identificavam as 

figuras geométricas como um conhecimento familiar, caracterizando-as como algo 

presente em seus modos de pensar, porém, sem relacioná-las à Matemática. Contudo, ao 

comunicarem o que pensavam, as significações iam se pondo e novos horizontes se abriam 

os direcionando para a Matemática.  

Na atentividade, que nós pesquisadoras mantínhamos em relação ao que os sujeitos 

faziam, percebíamos que objetos e horizontes encontravam-se no seu olhar, e que suas 

expressões gestuais e faladas desvelavam o que iam compreendendo com as figuras que 

produziam. Desse modo, tornavam-se cada vez mais visíveis as relações que faziam entre 

as peças e a matemática, maior e menor, “duas desse dá essa”, caracterizando as peças 

como algo a servir-lhes de instrumento para produzirem coisas. No entanto, a Matemática, 

aos olhos dos alunos, não era algo visível. Assim, somente depois de algum tempo, 

orientados pelas perguntas que íamos fazendo, as operações começaram a aparecer. 
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Nas falas e desenhos que se seguem, podemos perceber as primeiras compreensões 

por eles expressadas.   

Mati: Jóia, vai vê. Vou fazer uma coisa. Mas tá fácil! Mas tá fácil! Vê, vê [...] 
legal! Não são muitos, porque não dá. Muitas, mas poucas. Vou fazer uma casa, 
uma coisa, um prédio [...] e contar, né? Essas peças é número, né?  Eu vou 
pensar [...] (Sit. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogando com Mati, Leo corresponde dizendo: Leo: Pra gente montar? Montar, 

sim. Vamos montar uma casa, vamos? [...] (Sit. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Mati avança na identificação do tamanho das peças, percebendo que há peças 

maiores e peças menores. A  conversa flui ao ver o que faz se dizendo saber. 

Mati: Este é verde. Verde! Esta! Ele é bem pequenino, essa é grande.  A gente 
joga. É muito legal  este  jogo de montar coisas, né? Casa não, prédio, desenho, 
castelo [...] Eu sei. Sei sim. Vai cair. Muito legal, legal! Eu sei. (Sit. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Pelas falas e desenhos montados, podemos perceber o grande poder imaginativo 

que as crianças têm quando se põem a construir algo. Demonstram liberdade para criar e 

falar sobre o que fazem, acham o material “bonito, legal”. Dizem que as  peças são muitas, 
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porém, para o que desejam fazer, são insuficientes. Neste caso, desejam montar prédios, 

casas, castelos. Estes dados evidenciam suas primeiras compreensões em relação ao 

material: servem para construir objetos de sua vivência, de seu imaginário.  

Estas expressões também nos indicam que os meios de comunicação (televisão) 

lhes inspiram o pensamento: “montar castelos”. Neste discurso, pareceu-nos que, para 

ensinar Matemática utilizando esse material concreto, devemos primeiramente considerar o 

que o aluno percebe e se dispõe a fazer com ele. A partir de então, é que se devem 

considerar as possibilidades de se trabalhar o conteúdo matemático. Nesse caso, a 

geometria apareceu com muita evidência, o que nos possibilitaria conduzir os trabalhos 

para a identificação de figuras geométricas e cálculo de perímetros, áreas e volume.    

Preferimos continuar na posição de inquiridor em relação à operações fundamentais 

e, nesta posição, percebemos um outro aspecto que se evidenciou logo de imediato: foi a 

questão da beleza e com ela, a possibilidade de criação de objetos com o material. De 

pronto, a beleza do material, nos pareceu um atrativo que deveríamos valorizar, já que foi 

um dos aspectos que levaram os alunos a se envolverem com a ação do fazer, 

potencializados pela imaginação que, segundo Moura (1995, p.23), “[...] tem um papel 

importante no desenvolvimento da criança, de forma a ampliar sua capacidade humana de 

projetar suas experiências, de poder conceber o relato e experiências dos outros”.  

Os outros, nesta pesquisa, somos nós, pesquisadoras e sujeitos, o mundo que nos 

cerca e no qual estamos sendo. E sendo, compartilhamos idéias sobre fazer Matemática 

com o Material Cuisenaire. Assim, buscamos mais ouvir e perceber que relatar ou 

determinar o que deveriam fazer. Os relatos vinham dos alunos, e, por intermédio deles, 

muitos aspectos em relação às peças foram se evidenciando. Dentre estes, os adjetivos 

“bom, bonito, legal”, que apontam para a ludicidade.  

Sobre os aspectos lúdicos em relação ao ensino da Matemática, vários autores 

(Zunino (1995; García) 1998, Nacarato (2006), Fiorentini e Nacarato (2005), Lopes 

(2003), Vasconcelos (2007) entre outros, nos advertem quanto ao risco de o material ficar 

pelo material e o ensino e aprendizagem da Matemática ficar esquecido. Fazem essa 

advertência sob a justificativa de que, o envolvimento dos alunos com os aspectos lúdicos 

do material, em geral, desviam a sua atenção apenas para esses aspectos, os quais 

terminam por não conduzir ao ensino da Matemática.  

Consideramos as advertências dos autores pertinentes. No entanto, analisando o que 

nos mostram as falas e as produções das crianças, é perceptível que os aspectos relativos à 



133 

 

ludicidade, beleza, contribuem para o envolvimento dos alunos nas aulas de Matemática. 

E, se o aluno envolve-se na aula, este é um aspecto que entendemos importante e que pode 

ser considerado e utilizado para favorecer a aprendizagem do conteúdo proposto, pois 

ninguém se envolve com o que não lhe parece interessante. Por isso, não devemos 

considerar o elemento lúdico como desgarrando a aprendizagem.  Na verdade, em nossa 

compreensão, o lúdico é uma expressão da atividade da criança, durante a qual, ela poderá 

estar assimilando aspectos que servirão, mais tarde, para a compreensão matemática da 

realidade. 

O desvio de atenção para além dos objetivos da aula pode ocorrer, mas há que se 

considerar a concepção de ensino que se tem, porque disso decorre a aula que se ministra. 

A quantidade, a linearidade de apresentação e os modos de exposição dos conteúdos não 

nos parecem fundamentais. No nosso entendimento, o ponto a ser destacado é o que se faz 

necessário para o aluno conhecer, para continuar aprendendo ao longo da vida. No entanto, 

isso também não basta. Mais importantes do que o quê e o como são os porquês. E os 

porquês só terão sentido se houver inter-relação entre o que o aluno já sabe e as novas 

proposições de aprendizagem que lhe são apresentadas.  

Dito de outro modo, mais importante que o novo são as inter-relações a serem 

estabelecidas entre os conhecimentos que o aluno já domina e os que ele deve incorporar  

para continuar aprendendo. Desse modo, os problemas relativos ao desvio de atenção dos 

alunos parecem apontar antes, para concepções de prática pedagógica do que para 

problemas relacionados aos alunos ou ao material em si.  

Nossa concepção é de que o material concreto deve ser utilizado para ensinar 

Matemática, especialmente quando o trabalho se direciona às crianças menores. Essa 

compreensão, não decorre da crença de que se ensinarmos com material concreto, o aluno 

só terá facilidades em aprender, mas do desafio de aprender compreendendo o que está 

fazendo e sendo cada vez mais desafiado a se pronunciar sobre o que faz. Envolvendo-se 

com a atividade proposta, sem dúvidas, o aluno há de se perceber capaz e encontrar saída 

para o que se propõe fazer.  

Esta concepção se respalda nas falas dos alunos que deixaram transparecer, de 

início, certa insegurança diante de perguntas da professora, pesquisadora. No entanto, ao 

serem questionados sobre o que faziam com o material, olhando, manipulando, 

percebendo, expressando-se verbal e oralmente, a autoconfiança se (re)estabeleceu e o 

saber foi se revelando. 
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Prof: O que você acha que dá pra fazer com essas peças?  
Manu: Ah, não sei não professora. Só fiquei montando e brincando. É boa 
demais pra montar quadrado e fazer quintal, fazer muro e montar figura de três e 
quatro e de cinco lados, casa, tudo. Eu  só fiz esse pensamento, mais num sei não 
(Sit. 18). 

 

 

 

 

 

 
 
Prof: O que vocês acham que dá pra fazer com essas peças? 
Gabi: A gente vai aprendendo medida, a gente vai aprendendo conta. Outra vez 
a gente vê que não dá. Não dá, porque se a gente pega as pequenas, falta, se a 
gente pega grande, aí sobra, tá? (Sit. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ser inquirido, além de outras coisas, Manu, diz: “A gente vê quando que é 

menor, qual que é maior. A gente sabe que, que mede outro. Ah, tem essa e essa [...] dá 8, 

pode dá mais grande, a gente sabe, sim.” (Sit. 31). Ao lidarem com o material, as crianças 

sentem-se brincando. Pelo modo como falam, brincar para elas não possibilita a 

aprendizagem. De outro lado, mesmo dizendo que fazem brincando, que não sabem, 

deixam transparecer que a brincadeira, o “não-saber”, vai ao poucos se convertendo em 

algum “saber”. Expressando esse saber, a presença da Matemática se estabelece, embora a 

pergunta não se dirija a ela. “Montar quadrado, fazer quintal, fazer muro, montar figura de 

quatro, de cinco lados, casa... a gente vai aprendendo medida, a gente vai aprendendo 

contas. É  bom demais!” (MANU e GABI, Sit. 18 e 31). 
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Nestes discursos e nos desenhos, estão expressas compreensões sobre conteúdos 

matemáticos a serem trabalhados: geometria, medidas, ordem crescente e decrescente, 

maior que e menor que, apontando para a soma - “dá oito”. Assim, as  operações 

fundamentais começam a se mostrar sem que haja proposta externa, intencional, que os 

direcione a essa compreensão. Essas indicações nos levam a crer que o material concreto 

está sendo importante para que as crianças elaborem compreensões a respeito da 

Matemática. Não da Matemática de fórmulas, do arme e efetue, mas da Matemática que se 

mostra ao olhar atento de quem com ela se envolve, de quem ocupa o papel de pensante na 

construção de seu conhecimento.  

Perceber as nuanças que são evidenciadas pelo que se mostra à compreensão dos 

alunos, valorizá-las, direcioná-las aos objetivos do ensino, são questões de concepções de 

ensino e de saber o conteúdo que se ensina. Esta afirmação encontra eco nas produções e 

explicitações dos alunos que indicam possibilidades do fazer, vendo sentido na Matemática 

que estão fazendo, muito embora, digam que “não sabem”, que “estão brincando”.  

Etimologicamente, a palavra brincar, significa “[...] divertimento, passatempo, ato 

praticado de modo descontraído, uma atividade qualquer, coisa de pouca seriedade, fácil de 

resolver [...]” (HOUAISS, 2001, cd). Tais significações não podem ser levadas a cabo 

verticalizando seu sentido axial. É claro que para as concepções que considerar o elemento 

lúdico como desgarrado da aprendizagem, brincar, sorrir, conversar, descontrair-se, não 

conduz a atitudes que levem alguém a aprender.  Felizmente, ainda que o significado 

denotativo das palavras permaneça, as práticas em relação às suas significações têm 

adquirindo outras conotações, configurações.  As falas dos alunos indicam que o 

desenvolvimento da capacidade cognitiva, pode ser favorecido dando lugar à 

aprendizagem pela atividade de brincar, que segundo Moyles (2002, p. 41), faz-se 

necessário para que a criança aprenda. 

Acima de tudo, o brincar motiva. É por isso que ele proporciona um clima 
especial para a aprendizagem, sejam os aprendizes crianças ou adultos. Ao 
brincar, a criança aprende a agir numa esfera cognitiva estimulada pelas 
tendências internas, ao invés de agir numa esfera visual externa, motivada pelos 
objetos externos. Ela aprende a agir independentemente daquilo que ela vê, os 
objetos perdem sua força motivadora inerente dando lugar à aprendizagem. 

Acresça-se ao que a autora diz, a questão da fala e dos gestos, que expressam o 

pensado e que é característica intrínseca àquele que brinca. As crianças, quando brincam, 

em geral falam o que pensam. As falas de Leo e Tiapi, nas situações abaixo, revelam o que 

estão pensando.  
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Leo: É só procurar. Cada um é de um tamanho.  As pretas é igual é, vê, vê.  
Legal , legal, bonito, né? (Sit. 7). 
Prof: Se eu quiser formar 17, Tiapi?  
Tiapi: 17 é [...] ah! Eu não sei, mas de um eu sei, tá? Coloco 1, 1, [...] até chegar 
lá.  
Prof: Se eu quiser formar 17, Tiapi?  
Tiapi: Tentar, tentar, tem que ter tempo. É, mas eu sei que 2... Só  não sei de já, 
mas eu sei. (Sit. 45) 

Ao falar sobre o que faz, fica perceptível que a fala progressivamente expressa o 

pensamento. O pensamento alinhava o sentido da fala que se reveste de outro pensamento 

e de outra fala. O que nos leva a crer, que se utilizado de modo a que o aluno possa se 

expressar, o Material Cuisenaire pode propiciar um ambiente favorável, despertando o 

interesse das crianças para com a aprendizagem da matemática. Isto se dá, não pelos 

objetos em si, mas pelo desafio que o falar sobre a brincadeira imaginada lhes impõe. Esta, 

por sua vez, pode ser considerada um meio para a construção do raciocínio lógico-

matemático, favorecendo, assim, a aprendizagem em Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece não haver Matemática nas figuras que produziam, mas, ao discutirem sobre o que 

fazem, outros raciocínios vão se destacando: “quando a gente vê, aqui tá o número, um 

cinco mais seis. Aqui tem seis, mas este e, é seis.” (GABI, Sit. 35). Esta é uma afirmação 

que revela a compreensão de quem percebe a relação das peças com os números, 

expressada pela oralidade ao ver as peças.  Isso é importante, porque revela o que os alunos 

estão entendendo com o que fazem.   

Suas produções expressam o que está sendo construído na imaginação e nesta, 

abrem-se horizontes para que a aprendizagem se faça e continue se fazendo.  É importante 

percebermos esse movimento, porque ele aponta para o quê e como devemos avançar, 

propondo outras situações que possibilitem aos alunos continuarem dando asas à 

imaginação, e com isso, criando, aprendendo. A capacidade de pensar é a faculdade de 

criar a partir da combinação de idéias (HOUAISS, 2001). Outros a caracterizam como 

sendo a criatividade que só se faz pelo pensar insistente e pela imaginação que, segundo 
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Moura (1995, p. 22), “[...] é a base de toda  a atividade criadora, é ela  que possibilita a 

criação artística, científica e técnica. Neste sentido, tudo o que nos rodeia e que não é 

natureza é fruto da imaginação humana”.  

O que nos é dito por Moura (1995) clareia nossa compreensão e nos permite 

afirmar ser fundamental inserir as crianças em atividades que as conduzam sair das 

representações imaginárias às relações do imaginado ao conhecimento do conteúdo 

proposto, ou seja, do representado na imaginação às abstrações relativas ao conhecimento 

que vai se construindo. O processo de levantamento de hipóteses e a busca de afirmação do 

feito, no nosso entendimento, conduzem às generalizações, ou seja, a que se chegue a 

conclusões e se lance, pelo pensar imaginativo, a outras possibilidades. Estas podem advir 

de construções simples que as crianças fazem com objetos, que podem desencadear 

conhecimento sobre o conteúdo em questão, mesmo entendendo que seu fazer seja 

brincadeira. 

O brincar não é oposto do trabalho; ambos são parte da nossa vida. O brincar é 
sempre estruturado pelo ambiente, pelos materiais ou contextos em que ocorre. 
[...]. O brincar adequadamente dirigido assegura que a criança aprenda a partir de 
seu atual estado de conhecimento e habilidade. (MOYLES, 2002, p. 29). 

Ao ser impelido a formar o número dezessete, Tiapi (Sit. 45), de imediato, diz não 

saber. Mas, diante das perguntas da professora, sente-se desafiado a buscar respostas. Pede  

tempo para pensar, tem que ter tempo.  

Prof: Se eu quiser formar 17, Tiapi?  
Tiapi: Dezessete é [...] Ah! Eu não sei, mas de um eu sei, tá? Coloca 1, 1, [...] 
até chegar lá.  
Prof: Se eu quiser formar dezessete, Tiapi?  
Tiapi: Tentar, tentar, tem que ter tempo. É, mas eu sei que dois... Só não sei de 
já, mas eu sei. (Sit. 45)  

Em diversas falas, ante a pergunta das professoras (pesquisadoras), as crianças 

referem-se à necessidade de tentar, pensar. Para esse movimento de tentativas, o tempo se 

apresenta como um fator de suma importância. Este termo, “tempo para pensar”, aparece 

constantemente nas falas das crianças como uma necessidade para que elas encontrem o 

caminho e entendam o que querem dizer. Esta pesquisa tem nos mostrado que, é preciso 

dar tempo para que as crianças pensem, analisem, formulem e reformulem hipóteses, se 

expressem e conjecturem possibilidades de realizar as atividades propostas. E, neste caso, é 

bom lembrar que o tempo deve ser diferenciado para uma ou outra criança. Não adianta 

propor novas atividades se a anterior não foi compreendida. Eis o desafio que se nos é 

imposto: propiciar um ambiente escolar, em que o brincar adequadamente, dirigido, tenha 

em vista o atual estado de conhecimento e habilidade em que os alunos se encontram. 
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Elis: Agora, eu vou fazer com todas as peças.  
Igi: Pois é, é com todas mesmo!  
Elis: Vamos tentar um prédio?  
Igi: Um prédio. Pois é, é, então faz assim... Não, vamos fazer menor. Então faz 
assim.  
Igi: Preto. Quanto é?  É 7,  né, né?  Então põe duas. (Sit. 58) 
Prof: Com esse material dá pra fazer o quê?  
Gabi: Conta. De todo jeito eu fiz, e deu esse, mais esse deu esse. Olha bem. Vê: 
deu esse,  mais esse, mais esse deu a laranja. Ele é bom, né? Legal! [...] (Sit. 36).  
Prof: E o valor, a quantidade de cada peça, já sabe? 
 Gabi: Sabe, sim. É só medir na régua. Mais também sem medir eu sei. porque 
tem um, um, um. Aí eu coloco junto e sei, sei tudo. Ele é bom pra saber, né? 
Bonito, né? (Sit. 38) 

Estas falas, que parecem simples, focalizando a beleza do material, carregam em si 

uma compreensão do poder fazer, vir-a-ser.  Projetando-se, como seres de possibilidades, 

eles imaginam montar um prédio. Os alunos sentem-se estimulados com a possibilidade de 

juntar peças menores para formar uma maior, aparecendo aí as idéias de composição e 

decomposição de números. Composição é juntar, apontando para a adição, fazer contas.   

Envolvem-se com o que fazem, identificam a relação entre as cores e os números, 

apontando para medir, o que nos indica podermos avançar na complexidade das atividades. 

A complexidade a que nos referimos não é a de tornar as atividades longe do entendimento 

de quem se propõe a realizá-las, mas de propor atividades em que os alunos passem a 

trabalhar com as peças para que avancem em sua aprendizagem em Matemática.   

Ao analisar o ensino e a aprendizagem a partir do concreto, Vasconcelos (2007, 

p.17) aponta que, “[...] aprender, a partir do concreto, é uma possibilidade, especialmente 

para as crianças que precisam elaborar representações do número [...]”. E que, isso ocorre 

mais facilmente, a partir da visualização com objetos concretos. Aponta também que, a 

ineficiência dos materiais concretos utilizados para ensinar, acontece, principalmente 

porque nem sempre se têm clareza das razões fundamentais pelas quais os materiais são 

utilizados. Em geral, se aposta apenas em seu caráter motivador, ou simplesmente porque o 

ensino da Matemática deve ocorrer a partir do concreto, ou porque através deles, as aulas 

ficam mais alegres (lúdicas) e, em vista disso, os alunos passam a gostar da disciplina. 

Nas afirmações de Vasconcelos (2007), dois aspectos atribuídos aos materiais 

concretos chamam a atenção: o caráter motivador e a questão do lúdico. Quanto ao 

aspecto motivador, Houaiss (2001, cd) diz que motivar é “[...] dar motivo a, causar, 

provocar, ocasionar, determinar a motivação de, estimular, impulsionar, prender a atenção; 

provocar a curiosidade; interessar, prender”.  Quanto ao lúdico o mesmo autor diz que:  

Lúdico é um adjetivo relativo a jogo, a brinquedo, significando qualquer objeto 
ou atividade que vise mais ao divertimento que a qualquer outro objetivo, que se 
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faz por gosto, sem outro objetivo que o próprio prazer de fazê-lo. Lúdico deriva 
do latim ludus, que significa jogo, divertimento, recreação. (HOUAISS, 2001) 

Os sentidos dos dois termos não carregam em si significações que possam 

comprometer um ambiente de aprendizagem salutar. No entanto, apostar só no caráter 

motivador, ou porque se ouviu falar que o material é bom, pode não ser um caminho viável 

para intervenções que proporcionem aos alunos aprendizagem em matemática. Contudo, se 

há no material, características lúdicas que motivem e desperte o interesse dos alunos, esse é 

um aspecto que consideramos importante, e que deve ser considerado e utilizado para que 

o aluno aprenda Matemática.  

Em relação a aulas mais alegres, mais divertidas, lúdicas, seria um privilégio que se 

pudesse ensinar Matemática proporcionando diversão e felicidade às crianças. Neste caso, 

a intervenção pedagógica é um fator determinante e a mudança de postura em relação ao 

ato de ensinar, indispensável. 

Prof: De baixo pra cima é ordem?   
Luk: Ordem crescente. De cima pra baixo, ordem decrescente; de baixo pra 
cima sobe e desce, né, fessora? Tem, vê. Legal! Legal, mais tem que vê, vê 
direitinho as coisas que dá.  Ah, eu pego o dois. Eu  pego a vermelha... nossa, 
que...  Nossa, que legal! Legal: quatro e cinco. (Sit. 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lemi: Agora eu sei: é só colocar do menor para o maior. Começando do 
laranjado. Ah, não,  o contrário: começado do maior para o menor, começando 
do laranjado. (Sit. 56) 
Rafi: A gente aprendeu, aprendeu que dá pra fazer porta, fazer casa, ordem 
crescente, ordem decrescente. ( Sit. 67) 
Prof: Ordem crescente com as peças, você sabe? 
Igi: Sei, é da ordem crescente, é, é [...] do menor para o maior ou do maior para 
o menor? Ah, eu acho que é do menor para o maior, né? É, é, é isso [...], eu acho, 
né? (Sit. 65) 
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Luk: Ordem crescente, de cima pra baixo; ordem decrescente, de baixo pra 
cima. Sobe e desce, né fessora? Tem de vê, né? Legal! Legal, mas tem que vê, vê 
direitinho as coisas que dá. É lindo, né? (Sit. 49)  

Manu: Ai, que bom! É uma brincadeira boa. ( Sit. 27) 

Leo: É só procurar. Cada um é de um tamanho, as pretas é igual, é, vê, vê... 
Legal, legal! Bonito, né? (Sit. 7) 

Analisando as falas e as produções dos alunos, identificam-se pelo menos três 

aspectos que não só podem como devem ser considerados caso o(a) professor(a) se 

disponha a utilizar este material como recurso didático: as compreensões expressadas pelos 

alunos apontam para a montagem de objetos que conduzem aos conteúdos da geometria, 

ordem crescente e decrescente, composição e decomposição, que são elementos 

fundamentais para a compreensão da construção do número e das estruturas aditivas. Ao 

falarem sobre o que produzem montando com as peças, fica visível o envolvimento com o 

que fazem. A  situação de conforto diante dos aspectos relativos à  ludicidade, desperta nos 

alunos sentimentos positivos para com o que fazem. O que foi dito pelos alunos vai ao 

encontro do que é afirmado por Fonseca: 

(...) desde há muito que a atividade lúdica é reconhecida como um componente 
essencial da existência humana, fundamental para o crescimento e 
desenvolvimento. É um comportamento universal e um meio natural de 
proporcionar prazer. Promove todos os aspectos da aprendizagem emocional, 
social, cognitiva e física [...] É principalmente através da atividade lúdica que a 
criança aprende. (FONSECA, 2002, p. 9) 

Olhando por esse prisma, vale ressaltar que, tendo em vista o ensino e 

aprendizagem dos conteúdos, não se pode cair em ideários e desconsiderar que   

[...] a utilização de materiais concretos nas classes das séries pré-escolares e 
iniciais na escola tem [...] o objetivo não de fazer a criança somente “tocar”, 
“sentir”, os objetos, (...) mas possibilitar à criança realizar abstrações, construir o 
pensamento reflexivo sobre conhecimentos novos, não só a partir de objetos, mas 
a partir das ações que ela exerce sobre os objetos, enriquecidas pela participação 
de outras crianças nesse processo de interação. (FRANCO, 1991, p.23). 

Cremos que, conhecimentos novos são incorporados ao já existentes e tornam-se 

significativos quando o aluno trabalha por meio de suas próprias ações e quando 

estabelecem relações entre as decisões que toma e os resultados que espera encontrar. 

Assim, as situações de ensino devem permitir que tomem decisões a proporcionar lhes 

conjectura e antecipar hipóteses. As antecipações hipotética elaboradas devem favorecer 

suas atitudes diante das decisões que toma, as conjecturas são proposições.  Estas têm 

início em seus saberes que devem amalgamar-se a outros e não em intervenções externas e 

por ditames pré-estabelecidos. “Trata-se, então, de que os alunos aprendam fazendo 

funcionar o saber. Isto é, que para o aluno, o saber apareça como um meio de selecionar, 
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de prever, de realizar e de controlar as estratégias que utiliza para resolver a situação que 

lhe foi apresentada” (MORENO, 2006, p.50).  

A questão central ao trabalhar com material concreto deve voltar-se para as 

percepções expressadas pelos alunos diante do que lhes é proposto, em vista de que, todo 

saber se instala nos horizontes abertos pela percepção (MERLEAU-PONTY, 2006). E, 

com o percebido e abarcado pela consciência  perceptiva, faz-se jus conduzir o processo de 

ensino de modo que o aluno seja capaz não somente de repetir ou refazer, mas também de 

(re)significar o aprendido de forma a conduzi-lo a novas descobertas. O desafio, diz 

respeito aos modos de conduzir o ensino para os objetivos desejados em relação ao 

conteúdo que se espera ensinar. E, contemplar, com esse ensino, a aprendizagem do aluno. 

E como o aluno aprende? 

Diante apenas de uma pergunta, Leo indica o que vê e o que está aprendendo:  
Prof: Para que vocês acham que serve este material?  
Leo: Medir comprimento. Também dá pra fazer muito coisa, até conta dá. Pra 
contar. Pra jogar,  jogar de adivinhar e de errar e de acertar...Muita coisa: montar 
e fazer coisas, pensar, né, né? (Sit. 14)  

O discurso do aluno aponta para “[...] medir comprimento. Também dá pra fazer 

muita coisa, até conta dá, medir...”. (LEO, Sit. 14). Prof: Que medida? “Medir de 

comprimento. Vê só: esse é mais  grande desses, óia só [...]” (LEO, Sit. 14). A fala do 

aluno mostra sua abertura de poder ir para além do que ele pode perceber, até conta dá. 

Assim, entendemos que se pode avanças apontando para o alunos outros direcionamentos e 

se ir muito além dos limites aparentes.  

 Desconsiderar o que é dito pelos alunos seria não incentivar sua capacidade 

imaginativa, suas possibilidades de poder participar ativamente do processo de sua 

aprendizagem. Em resumo, seria o mesmo que entregar material concreto a alunos, 

estabelecer regras prontas ou nenhuma regra, e não ouvir suas conjecturas. Seria não se 

atentar para os modos como interagem com o material. Isto de fato, pouco ou nada 

contribuiria para a aprendizagem em Matemática (NACARATO, 2004-2005). 
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Quando os alunos mencionam o desejo de fazer montagem, além dos conteúdos 

apontados anteriormente por eles, revelam, ainda, o desejo de pensar nas possibilidades de 

construir Matemática, “até mesmo medir e contar Matemática... É só pensar, né?” (LEO, 

Sit. 18). 

Leo: Eu já sei: pego o um e faço até a fila dá. Vê, vê só aqui. Casa! Uma torre! 
Faço um condomínio! Agora sai, a mente deu, deu no rumo. Até mesmo medir. 
Contar. Aprender a contar Matemática, eu sei, eu sei, é só pensar, né? (Sit. 18) 
Manu: Desistir por agora. Vou pensar. Desisto. Parece  que tem uma, uma coisa 
que não dá. Matemática é assim. Mais eu vou tentar fazer dessa forma. Se  não 
der certo eu mudo este. Deixa pensar, tá? (Sit. 23). 

Gabi: Assim é, é.  Assim é. Desistir por agora. Vou pensar, pensar, né? (Sit. 25) 

É muito comum ouvir professores dizerem que os alunos não pensam. Nesta 

pesquisa, diante do Material Cuisenaire, suas falas revelam o contrário: “Pensar..., Deixa 

pensar..., só pensar o que...” Eles solicitam tempo, espaço para pensar o que  pretendiam 

fazer  durante as aulas: “Deixa eu pensar...” Assim, quando ainda não tinham resposta para 

seus questionamentos, o destaque foi dado ao pensamento. Constantemente solicitavam 

tempo para pensar, reivindicado, principalmente com a expressão; “pera aí fiessora”!,  

“Deixa eu pensar”. 

O ser, ao pensar, é um ser que está em ação cognitiva, processando, experienciando,  

fazendo acordos, conjecturando possibilidades de compreensão.  

Quando dizemos ou escutamos o verbo pensar e seus derivados, pensador, 
pensamento, pensativo, pensável ou pensado, evocamos logo toda uma cadeia de 
significantes: o sujeito que pensa, o objeto pensado, o ato de pensar, o processo 
de pensamento, conteúdo em que o sujeito pensa o objeto, a forma de que se 
reveste o objeto e se veste o processo de pensar (HEIDEGGER, 2005, p.11).   

O ato de pesar reivindica do sujeito que pensa a compreensão do pensado, e isso é 

importante porque “[...] compreender é experimentar o acordo entre aquilo que visamos e 

aquilo que é dado, entre a intenção e a efetuação” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.200).  A 

intenção e a efetuação decorrem de um processo que se funda no entrelaçamento entre 

aquilo que é dado pela percepção e aquilo que se apresenta como possível de ser 

compreendido. E, disto decorre o sentido que o ensino pode ter na aprendizagem dos 

alunos.  

Assim, ao trabalhar com material concreto, tendo em vista o que se deseja ensinar e 

que esse ensino pode ser melhor compreendido pela manipulação de objetos concretos, 

acreditamos que a primeira postura a ser assumida, é compreender que as crianças pensam, 

imaginam, se interrogam e constroem  conhecimentos a partir de suas próprias maneiras de 

conhecer. Desse modo, os alunos vêem sentido no que fazem se a elas são dadas 

oportunidades de expressar o que conhecem e a que se lançam a conhecer.  



143 

 

Neste caso, é fundamental que a Matemática seja trabalhada em sintonia com os 

conhecimentos prévios dos alunos, conduzindo-os a pensar sobre os procedimentos que 

devem criar para conseguir a resposta desejada. Agir contrariamente a isso é conceber a 

idéia de que a criança chega à escola desprovida de conhecimentos, sem nada saber, e que 

o  ensino  é  uma técnica  de reprodução, postulando a criança no papel de repetidora do 

que diz ou faz o professor.  

Prof: Ti, qual é a relação desse material com Matemática?  
Ti: O jeito dele, é, é de geometria. Mais a cor é de pintar, de fazer desenho. De 
desenhar.  Cada  cor é, é é é...  Mais  dá, dá sim, eu sei. 
Prof: E geometria não é desenho? 
Ti: Não, lá na escola não é. 
Prof: Como é lá na escola? 
Ti: Hum... lá na escola, no desenho, a gente só pinta. E geometria, geometria, é...  
A  gente faz conta. É isso. (Sit. 88). 

Nessa fala, o aluno nos leva a acreditar que a escola trabalha o desenho 

desvinculado da geometria: uma aprendizagem de retalho, em que o aluno só vê a 

Matemática se o número aparecer em forma de contas armadas para serem efetuadas. 

Reflete também o tipo de aula que recebe e a concepção do professor sobre a Matemática 

que ensina e, por conseguinte, a concepção de Matemática que o aluno vai construindo ao 

longo de sua história estudantil. Diz, ainda, do retalhamento que fazemos nas disciplinas, 

de um ensino que não se conecta, que está sempre picotado. Esta falta de conexão entre as 

informações que aparecem nas disciplinas faz com que a aprendizagem do aluno fique 

desarticulada e não avance. 

Olhando atentamente para esses aspectos, fica fácil entender e concordar com as 

afirmações de Schliemann (1999, p. 101), quando diz que: “Não é o uso específico do 

material concreto, mas, sim, o significado da situação, as ações da criança e sua reflexão 

sobre essas ações que são importantes na construção do conhecimento matemático”. No 

caso apontado pela criança, o material concreto utilizado foi o desenho numa folha de 

papel. No entanto, o significado da situação parece não a tê-la conduzido a refletir sobre a 

ação que realizou e isso não lhes permite avançar na construção de seu conhecimento.  

As diretrizes curriculares para o ensino fundamental, em linhas gerais, anunciam 

que não é a aprendizagem que deve ajustar-se ao ensino, mas é o ensino que deve 

potencializar a aprendizagem. Cremos que a potencialização da aprendizagem só poderá 

ocorrer quando o ensino,  

[...] por meio da intervenção pedagógica, promover a realização de 
aprendizagens com o maior grau de significado possível, uma vez que esta nunca 
é absoluta - sempre é possível estabelecer alguma relação entre o que se pretende 
conhecer e as possibilidades de observação, reflexão e informação que o sujeito 
já possui. (PCN, 1997, p. 53).  
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 As indicações apontadas na citação direcionam para a responsabilidade desse  

fazer, ser do professor que, no decorrer de sua ação pedagógica, deve saber  o quê, como e 

por que ensinar. E ainda, saber compreender e administrar as ações e intervenções que 

permeiam a complexidade que o processo de ensinar e aprender exige. 

Bicudo (2005), ao refletir filosoficamente sobre o ser e fazer do professor, nomeia o 

dado, o professor-de-matemática-nas-escolas-de-1º-e-2º-graus, destacando a pré-ocupação 

do professor com a Matemática e seu ensino,  visto que alunos, escola e sociedade esperam 

que ele faça alguma coisa. E ele, o professor, diante de seus conflitos e angústias, e dada a 

complexidade inerente ao seu fazer, fica sem-sentido-dos-conteúdos-do-conhecimento-da-

Matemática-e-do-seu-ensino. A autora, em poucas páginas, consegue dizer muito da 

situação de insegurança estabelecida na cotidianeidade da vida do professor de 

Matemática.    

Dada a complexidade da Ciência Matemática, não é difícil que a preocupação 
com o seu conhecimento torne-se o foco principal da atenção do professor de 
Matemática, pois, à medida que caminha em torno dos conteúdos a ele  
pertinentes, começam a aparecer dificuldades até então não percebidas e o 
sentido da mesma escapa-lhe. Se o professor possuía alguma segurança, essa fica 
abalada ao perceber-se agindo em uma situação específica de sala-de-aula, onde 
outros aspectos surgem como relevantes que não só o do conhecimento da 
matemática. Se esses outros aspectos não forem suficientemente clareados para 
ele, o contexto específico onde trabalha fica confuso, obscuro, ambíguo e ele fica 
com o seu sem-sentido-dos-conteúdos-do-conhecimento-da-Matemática-e-do-
seu-ensino. (BICUDO, 2005, p.47) 

Ao apontar as evidências que explicam as inquietações do professor e o fato de que, 

em decorrência disso, ele busca novos conhecimentos, Bicudo (2005) direciona a discussão 

sobre o ensino e a aprendizagem de Matemática, sob outra ótica: a de que, a atenção deve 

voltar-se para “[...] os dados Ser-do-aluno, auxiliar-o-conhecimento-de-algo, considerado-

importante-para-o-aluno-conhecer [...]” (ibid, 2005, p.48). 

A questão, em sua amplitude e complexidade, volta-se, então, para o poder-ser-do-

aluno que, como ser de possibilidades, procura compreender e interpretar o que a ele faz 

sentido. E para o do ser do professor, que procura o conhecimento como possibilidade de 

poder e saber fazer.  

Nesta pesquisa, o ver e o fazer voltam-se para o poder ser e fazer dos alunos e 

também, do professor. Essa é uma compreensão fundada na concepção de que 

pesquisadoras-professoras, nós, alunos e objetos-Material e Matemática - coexistem no 

mesmo mundo, não podendo ser subentendidos como coisas isoladas. Desse modo, alunos-

Matemática-objetos-pesquisadoras-professoras, entrelaçam-se “[...] um no outro e o outro 

no um [...]” (MIARKA, 2008 p. 63), buscando possibilidades, abertura para novos 
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horizontes acerca do conhecimento matemático. Novos horizontes são aqui entendidos 

como “[...]  aquilo que assegura a identidade do objeto no decorrer da exploração, é o 

correlativo da potência próxima que o olhar conserva sobre os objetos que acaba de 

percorrer e que já tem sobre os novos detalhes que vai descobrir [...]” (MERLEAU-

PONTY, 2002, p.105), um pensar sobre o descoberto. 

A descoberta conduz o ser que descobre ao significado do que descobriu e, por 

conseguinte, ao sentido de aprender, tomar conhecimento de... ser capaz de... O que, a 

partir de então, já se concebe como experiência do vivido, em vivência, significação. E, 

isso é importante, porque “[...] é a partir da significância aberta na compreensão de mundo 

que o ser da ocupação com o manual se dá a compreender, qualquer que seja a conjectura 

que possa estabelecer com o que lhe vem ao seu encontro”. “(HEIDEGGER, 2005, 

p.2005). 

 

 

 

 

 

Ao conjecturarem possibilidades de fazer Matemática com o material, os alunos 

criaram muitas figuras encantadoras que se direcionavam para  os conteúdos  matemáticos. 

À figura abaixo deram o nome de tapete colorido. Apontando a composição e a 

decomposição como modo de fazer conta, montaram  expressaram suas compreensões pela 

oralidade e pela escrita. Ao falarem do que faziam, demonstraram envolvimento e 

disposição para a criação de figuras representativas de coisas de sua vivência. Suas 

percepções, de início, apontaram para o saber-montar, para a criação de figuras, e 

caracterizá-las, dando-lhes nomes diversos, o que nos leva a corroborar com o pensamento 

de que, “[..] ninguém chega lá, partindo de lá, mas de um certo aqui. Isto significa, em 

última análise, que não é possível ao (à)educador(a) desconhecer, subestimar ou negar os 

‘saberes de experiência feitas’ com que os educandos chegam à escola.” (FREIRE, 2007, 

p. 27. Grifo do autor). 
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No primeiro encontro, observamos que a figura acima foi construída pelos alunos 

em todos os grupos. Por certo representava algo comum em suas vivências. Kamii (2003), 

fundamentando-se nas pesquisas de Piaget, chama a atenção para a necessidade que a 

criança tem de apoiar-se em objetos concretos para desenvolver o raciocínio lógico-

matemático. Afirma que, a criança das séries iniciais não consegue abarcar a abstração 

Matemática sem que, de início, perceba o movimento de composição e decomposição do 

número, sem que, para isso utilize-se de materiais concretos. Isto se dá pelo fato de o 

material concreto proporcionar-lhe a compreensão do processo de construção do número 

de forma facilitada.  

Em nossa compreensão, estes aspectos devem ser antevistos pelo professor, pois 

ainda que suponha que a atividade seja fácil. O fácil para o professor, em geral, é difícil 

para o aluno. 

4.2 Compreensões Expressadas pelos Alunos, Apontam para o Conteúdo Matemático 

Trabalhado 

Nesta categoria, discutiremos os discursos dos alunos que, em nosso entendimento, 

convergiram para o que foi sendo trabalhado em relação às operações fundamentais.  

Como apresentado na proposta de trabalho, não trabalhamos com atividades pré-

estruturadas. Ou seja, fomos elaborando as atividades à medida que foram sendo realizados 

os encontros/aula. Essa dinâmica nos permitiu perceber o que estava sendo ou não 

compreendido. A partir dessa compreensão, propusemos atividades que possibilitassem às 

crianças avançar e entender a dinâmica de construção operatória dos números, o que, ao 

início dos trabalhos, se apresentava difícil. 

Diante dessa constatação, direcionamos os trabalhos com atividades e 

intervenções no sentido de fazê-los compreender que a composição do número se dá pelas 

relações aditivas, reunião de partes que forma o todo, totalidades. O inverso desse 

procedimento é a decomposição de partes que retornam ao número inicial, à totalidade por 

onde o número anterior já passou ou se iniciou. Com essa concepção, resolvemos 

problematizar o tapete colorido elaborado por eles no primeiro encontro/aula. 

A atividade inicial propunha que montassem a composição de um tapete 

utilizando três números (três peças) diferentes, de modo que o comprimento do tapete 

totalizasse 17.  Queríamos compreender como eles entendiam a composição desse número.  
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Procuramos não mostrar caminhos pré-estabelecidos ou respostas formuladas, pois 

compreendemos que a noção de número vai sendo elaborada ao longo da vida, das relações 

estabelecidas com a prática. Entendemos igualmente que, em se tratando do ensino 

sistematizado, as relações operativas vão se tornando cada vez mais complexas. Assim, a 

noção de número se completa com as operações aditivas e multiplicativas e estas 

solidarizam-se dando espaço à dinâmica reversível do número.  A conquista de uma 

implica a compreensão da outra e a reversibilidade advém do movimento operativo de 

ambas (CHARNAY, 2001).  

Em nosso entendimento, esse movimento não ocorre de modo automático, 

desconexo das ações de ordenar, reunir, dissociar, associar e sem que, relações sejam 

estabelecidas entre estes atos, confrontando respostas e buscando alternativas que 

satisfaçam as expectativas daqueles que se envolvem com o ato de realizar este complexo 

trabalho.  

Com essa concepção, nossa atentividade se voltou para a compreensão de como 

eles trabalhavam com a operação aditiva. Como compreendiam a movimentação de vários 

números para formar um mesmo total, sem que para isso fosse necessário saberem de cor 

respostas cantaroladas, recitadas.  

Os discursos e as atividades dos alunos nos revelaram o que pensavam sobre o 

que produziam, desvelando, assim, como foram elaborando e expressando compreensões 

sobre as operações fundamentais. Desse modo, buscamos em suas falas e produções o que 

vem ecoando à nossa compreensão, de modo a fazer sentido ao que investigamos.   

Iniciemos o diálogo com a fala de Luk: “Taí, terminei. Taí, terminei, vê vê. Eu já 

fiz , né?  Tu não sabe não né, Sabi?” (Sit. 93)  

Ao iniciar a atividade, Luk logo anuncia que terminou, dirigindo-se à colega de 

grupo, Sabi, com uma fala que demonstra duvidar que ela saiba resolver a atividade 

proposta aos dois. Isolando essa fala (Sit, 93), tem-se a impressão que ele está esnobando a 

colega. Mas, ao lermos o que conversavam nas situações anteriores e posteriores, é fácil 

perceber que eles estão envolvidos na atividade e a conversa passa a nos dizer que, um está 

colaborando com o outro, embora não percebessem isso.  

Responde Sabi a Luk,  

Sabi: Hum! Terminou como? Teu tapete é só de uma fila? O  meu vou fazer bem 
colorido até tudo, tudo que der.  Mas, xô vê, vê... Tem que ser três,  só três. Aí 
essa não dá.  Xô vê essa.  Não, não dá não. Mas, pera aí, vou tentar,  mas vou vê. 
Deixa pensar, né? (Sit. 93). 

 



148 

 

Diante da fala de Luk anunciando o término da atividade, Sabi o adverte e ele 

percebe sua falta de atenção. Sua fala (Sit, 94), denuncia que ele não obedeceu à regra 

referente à construção do tapete: três peças (números) para formar o número 17. 

Complicando mais sua situação, dá-se conta da dificuldade de apagar a atividade, o 

desenho que tinha montado e pintado. 

Luk: Ah, mesmo sô. Eu sou um bobo de todo, sempre perco o sentido e me 
avexo demais, é isso. Me avexei! Agora que entendi: um tapete colorido, né, né, 
né, né? Agora não dá, apagar.  Apagar não, não dá não. E agora, hein? Ai, ai, ai, 
ai, ai. (Sit. 94) 

Essa idéia de Luk, de que Sabi não sabia fazer a atividade, vem da Situação 89, 

quando, antes de receberem o material, Sabi, conversando com Luk, diz de sua 

preocupação com relação à identificação dos valores das peças. Luk, confiante, responde 

que, quando receber o material verá as peças e saberá seus valores numéricos. Eis a fala 

dos dois:  

Sabi: Ruim é saber qual é o valor do 7, do 4, de tudo. Será que a gente sabe? 
(Sit. 89). 

Luk: É só vê, vê elas todas,  aí sabe. Se não sabe, hein é, é, burro, né? [...] Só vê, 
né? Deixa receber a caixa, né? (Sit. 89).  

Esse exemplo nos aponta alguns aspectos interessantes: primeiro que, falas 

isoladas, dissociadas das anteriores, se não analisadas com atentividade, podem conduzir a 

interpretações equivocadas; segundo que, um simples comentário do(a) colega, que se 

poderia considerar conversa paralela, pode contribuir, em muito, com a aprendizagem dos 

alunos; outra que, se esse comentário tivesse sido feito pelo professor(a) (pesquisadora), 

poderia deixar o aluno desmotivado, sentindo-se incapaz, e lavá-lo a não mais buscar 

alternativas para resolver a atividade, já que seria mais fácil esperar pela resposta pronta da 

professora. Neste último caso, por certo, a resposta dada pela professora seria a resposta 

correta e o aluno não teria o que buscar.  

Esse não foi o caminho escolhido. Ao contrário, combinamos com os alunos que 

iriam fazer a atividade como entendessem. Só teriam que explicar o caminho percorrido. 

Assim, eles foram realizando as atividades e, depois de muitas tentativas (da Sit. 89 à Sit. 

104), Sabi diz:   

Sabi: Professora, eu fiz, né?  
Prof: E aí, como fez? 
Sabi: Já fiz. Eu vejo o comprimento. Sei, mas quase que fica difícil de entender, 
né? 17 é de muito jeito, né,  né? Ele é representado. Eu até aprendi, né? 
Prof: Que comprimento tem seu tapete? 
Sab: Comprimento? [...] É, é, ah, é 17, né? 
Prof: E a largura, quanto é?  
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Sab: A largura? A largura, deixa eu vê. A largura é assim, né? [...] Acho que o 
meu deu foi 13. [...] Vê só: contei e deu. 
Prof: E se esse tapete fosse montado com dois números, como ficaria? 
Sab: Só com duas? [...] É outro jeito, né, fessora? Acho que fica essa e essa. [...] 
É, fessora? [...] É isso... Cada um é de um jeito, né? Tem é muito jeito nesse 
também. 
Prof: Você sabe quantas dezenas tem nesse número? 
Sabi: Dezena, é! Tem que dizer?  
Prof: Você sabe quantos 10 tem? 
Sabi: Ah, acho que é dois, né?  
Prof: E unidades, você sabe? 
Sabi: Unidade, eu vou vê, tá, fessora? Depois eu dito, tá? (Sit. 104). 

Enquanto Sabi já conseguia explicitar o que compreendeu com a atividade, Luk 

continua buscando alternativas para montar o número 17 (tapete) com três peças 

(números). Chegou a anunciar o término da atividade pela segunda vez, reconhecendo, 

logo em seguida, que tinha errado.  

Luk: Já terminemos, sim. Terminemos, fessora,  mas teve um problema: o tapete 
não, não ficou certo, porque tem  filas mais grande  e filas mais pequena. Então, 
no total, não deu. Agora  tô vendo que não deu certo, certo, fessora? Posso fazer 
outro? Posso? Dei bobeira, falta de tinença, né? É, é. Não, não entendo não. (Sit, 
96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk erra a atividade, mas não desanima e continua buscando alternativas de modo 

determinado, porém percebe que  Sabi tinha compreendido e busca ajuda. 

Luk: Eu tenho que procurar um jeito de saber como dá 17. 17 é grande, o 9 e o 7 
é grande, mas, aí, aí , aí eu pego outra menor, 1,  1, 1. Até vê tudo. Depois vou, 
vou, faço a outra, né, né?  Ei,  Sabi! Tu já terminou, né? Amarelo e verde- escuro 
dá que cor, Sabi? Deixa vê, vê [...] Coloca, coloca. Não, não dá, né? (Sit. 105)  

Embora, impaciente, Sabi o ajuda. 

Sabi: Coloca esta.  É  melhor pegar uma cor , outra cor, outra cor até dá. Depois 
vê, vê o que deu: um branco né, né? Fica só de agunia, né? Ai, não faz, né?  Pera  
aí, né? Fica sem vê as coisas do jeito que é e não faz, né? Uai, sô. Verde vale 3 
[...], eu pego ela e, e, e, é só pegar e medir a preta. Tem 7 mais 3 é laranja é, é 10 
né?   9 + 7 é grande, é grande, pega duas pequenas e vê, vê até chegar em 17. 
Assim dá, dá certo, né? Dá, uai! (Sit. 106) 
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A intervenção de Sabi colabora bastante, e Luk, depois de mais algumas tentativas, 

avança, demonstrando que começou a entender o modo de fazer a atividade. 

Luk: 7 + 7 é  é: 1, 2, 3, 4, 5, 6 [...] é 14, é  14.  Então, fiz, fiz. Agora  vou vê.  
Vê:  14, mais, mais 15, 16, 17. É 17. 9+ 7 [...] laranja  mais  preta [...] + branco 1 
[...] 1, 1, agora o bicho pegou. Tô no rumo, né, né?. (Sit. 107).  
Luk: 4+5 dá, dá, 4+1+1+1+1+1+1 dá 9!  9+7 dá, dá 9+1+1+1+1+1+1+ 1 dá 17! 
Não!  É, sim. Achei, viu, viu? O bicho pega e pega, né? Mais sai. (Sit. 110). 

Ao compreender o modo como realiza a atividade, Luk se empolga e começa a 

perceber que, embora os números (peças) mudem de lugar e de valores (tamanho), quando 

são decompostos, compostos e (re)compostos, o total deve ser 17. E Sabi continua 

colaborando com Luk. 

Luk: Essa conta eu já sei, já fiz, fiz, eu lembro. 7 mais 8 eu já fiz, fiz sim, cadê 
[...] cadê?  Só porque eu sei que deu 15. E 15 foi 7 mais 8, olha aqui! Tá aqui, 
sim. Mais 7 mais 8 é o mesmo que 8 mais 7. Então,  não é 17, é 15. 8 mais 7 é 
15. Olha  aqui, olha aqui [...] Sabi! Eu também burrei, olha, olha [...] 
Sabi:  Pois é, mais falta dois, né? 
Luk: É, eu num consegui não. Dois é vermelho, né? 
Luk: A vermelha, né? Agora eu vou contar na fileira e copiar, né? Se não,  não 
dá.  (Sit. 113)  

Sabi: Mas você tem que contar o maior.  Para  o maior tem que fazer o 7 
primeiro, depois o 6. Mais  o  7 e 6 dá, dá 10 e sobra 3.  Faz  assim primeiro, que 
é mais fácil. Somo  só até o dez, dez e dez que dá. (Sit. 114)  

A partir de então, a compreensão de Luk se abre e ele consegue entender o sentido, 

não só dessa atividade, mas também das posteriores. Expressa isso em várias situações: 

“Luk: Cada fila é de um jeito, mas tudo dá 17. Aí, eu...Veja aqui, óia! Só muda o lugar, né?  

Eu bestei, né.”(Sit, 115)   

 

 

 

 

 

 

 

 
Luk: É fácil, professora? Eu custei porque burrei no vexame de fazer logo, mas, 
mas até que enfim terminei, né? Bonito, né? Fiz. Tá bom, né? 
Prof: Terminou?  Deixa  vê.  
Prof: O que você entendeu com ele?  
Luk: Eu vi que ele é de muito jeito. Ele é de vários números. Vê  só o tanto de 
número. Cada fila é de um jeito, mas tudo dá 17. Aí, eu... Veja aqui, óia. Só 
muda o lugar, né?  Eu bestei. (mostrou o tapete feito e as contas). 
Prof: E se fosse só com dois números, com ficaria? 
Luk: Só com dois? Ah, aí eu tenho que pensar, né? Mais eu sei. Agora  entendi. 
É só fazer, fazer, fazer várias filas, mas só com dois números, né? A 
representação dele é só com dois números, né? 



151 

 

Prof: Você sabe quantos 10 tem nesse número? 
Luk: 10? Não, num pensei não, fessora. Num pode ficar só assim não? Hum... 
Acho que é o laranja, né? Acho que tem 4, né? É isso, é? 
Prof: E unidades, você sabe? 
Luk: Isso eu não pensei. Posso pensar, fessora? (Sit. 115) 

As tentativas de Luk foram muitas, suas falas, das situações 93 a 115, demonstram 

que ele teve bastante dificuldades de compreender o processo para compor o número 17,  

compreendê-lo como composição de vários outros números. Porém, em seguida, 

demonstra que compreendeu a atividade. Mas, ao ser interrogado sobre a possibilidade de 

formar o mesmo total com dois números (peças), e não com três, pede tempo para pensar. 

Demonstrando fragilidade, também, quando é questionado sobre o sistema numérico na 

base dez. 

Ao contar o número seqüencialmente, iniciando do um, na Sit. 107,  “7 mais 7 é,  é, 

1, 2, 3, 4, 5, 6 [...] é 14, é  14.  Então fiz, fiz. Agora vou vê, vê. 14 mais, mais 15, 16, 17” , 

Luk se confronta com vários obstáculos. Um  deles foi constatar que a quantidade de peças 

não satisfazia as condições propostas para a atividade.  Isso nos diz de sua dificuldade para 

somar e entender o movimento dos números.  

Em suas muitas tentativas, apesar de ter conseguido o total 17, Luk não conseguiu 

resolver o problema da montagem do tapete: “[...] é, é pode. né, né? Então vou vê, vê se dá, 

né? Eu pego essa, essa e essa, mais essa, aí fica verde 6, branca 1, e vermelha 2 e azul 8. 

Deixa vê, vê: 1, 2, 3 [...] 17. Hum! Não  deu. Fui  muito número, não três. Não é essa, né, 

Sabi?” (Sit. 98) 

 Luk consegue o número, porém se percebe não cumprindo a regra proposta. 

Charnay (2001) nos chama a atenção para esse detalhe, dizendo que, nem sempre 

conseguir um total “[...] é sinal de que o aluno sabe resolver matemática, mesmo a 

elementar, porque, muitas vezes, o aluno não se percebe descumprindo as regras do 

problema e termina se preocupando apenas em totalizar a situação em que se encontra 

envolvido” (p.56). 

Ao analisar os discursos dos alunos, percebemos que ao trabalharem em grupo, o 

diálogo entre eles proporciona um avanço para a compreensão da atividade. Diante de suas 

falas (Sit 89 à Sit 101), além dos comentários já feitos, pode-se afirmar que a conversa 

entre eles permitiu que conseguissem compreender o que faziam. Isso nos permite afirmar 

também que, mais importante do que deixar os alunos falarem é preciso saber ouvi-los e 

intervir moderadamente, sem oferecer respostas prontas. Fazê-los se aperceberem diante 
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dos obstáculos, abrem-lhes horizontes para que a aprendizagem se dê. Desse modo, diante 

dos excertos citados e dos outros, se pode corroborar com o pensamento de que: 

Permitir que os alunos se pronunciem é, antes de tudo, um sinal de respeito a eles 
e de crença neles. Muitos alunos sentem dificuldades para, em meio aos colegas, 
falarem ao professor, porém falam facilmente entre si. Portanto, os diálogos que 
ocorrem entre os alunos são fonte de informação ao professor. (LORENZATO, 
2006, p.15).   

Não só Luk e Sabi, mas os outros alunos também, nas tentativas que fizeram para 

compor o número 17 com três algarismos (peças) diferentes, tiveram que mudar várias 

vezes de estratégias, levantarem hipóteses, (re)formularem procedimentos e, ao 

reconhecerem seus enganos, tentaram outras possibilidades, o que consideramos ser 

importante para o desenvolvimento da aprendizagem e construção do raciocínio lógico-

matemático.  

A busca foi intensa, porém, depois de longas tentativas, ao ser interrogado sobre o 

que entendeu, Luk diz: “Ele é de muito jeito. Ele é de vários números, mais tudo dá 17”. 

Sabi também não hesita em responder: “Sei, mas quase que fica difícil de entender, né? 17 

é de muito jeito, né,  né? Ele é representado. Eu até aprendi, né? (Sabi, Sit. 104). Apesar da 

dificuldade que sentiram, todos os alunos conseguiram entender a atividade proposta. 

Tiapi: Foi assim: eu fiz a fila, aí eu peguei três e coloquei. O laranja, é 10, o 
verde é 3 e o roxo é 4. Aí eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 [...] tá? 
Contei  e deu 17. 
Prof: O que você entendeu com isso? 
Tiapi: Eu, eu entendi que ele repete, mas muda, né? Este tá aqui e este tá ali, né? 
Tudo dá 17, né? Mas  é diferente a fileira, né? ( Sit. 158). 

As conclusões sobre a atividade que realizaram os levam a reconhecerem que o 

número 17 é uma composição de vários outros números e não uma quantidade isolada. Isso 

nos diz de sua compreensão.  Começam a compreender o número como soma das várias 

partes. Se lermos os discurso dos alunos em sua totalidade é perceptível o modo como vão 

avançando com as compreensões que elaboram e expressam. 

Prof: E aí, Igi, deixa ver o que fez? 
Igi: Fiz isso, esse desenho. Pode  vê. Tá aqui o tapete montado e desenhado e 
pintado e as contas. É  isso, né, né? Agora deu, né, fessora? ( Sit. 166) 

Consideramos a compreensão desse processo importante, porque a construção do 

número não se dá porque se sabe contar os números em sua ordem seqüencial, sem que se 

entenda, por exemplo, que o número 1 está contido no 2, o 2  no 3 e o 3 no 4..., e que  

todos  estão contidos no 17. Cada situação revela outro dado que, se não compreendido, 

leva o aluno a dizer que não sabe só porque o número é outro. Não entendendo, assim, que 

o raciocínio é o mesmo. 
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Não menos importante que esse entendimento, é o reconhecimento de que a 

construção do número passa, em primeira instância, pela relação que é feita mentalmente 

entre o numeral (símbolo) e o que ele representa (quantidade, unidades). Melhor dizendo, o 

17, por exemplo, é dito como único símbolo, mas nele há de se perceber, quando menos, a 

existência de 17 unidades e não somente a totalidade que ele representada. Em nossa 

compreensão, isso é importante, porque, se o aluno entende este processo, ele entenderá as 

relações de ordem sem precisar contar um a um. Desse entendimento advirá a compreensão 

da chamada inclusão hierárquica, que é o desenvolvimento do pensamento reversível. Ou 

seja, a capacidade de incluir as partes no todo e perceber que, no todo, estão inclusas as 

partes.    

Fundamentada nas pesquisas de Piaget, Kamii (2006, p.19) afirma: “O número é 

uma síntese de dois tipos de relações que a criança elabora entre os objetos por abstração 

reflexiva. Uma é a ordem e a outra é a inclusão hierárquica”. Segundo essa mesma autora, 

a criança constrói a noção de número a partir do desenvolvimento das noções de seriação e 

de inclusão de classe, sendo que uma criança não possui noção de número apenas por 

aprender a contar seqüencialmente, mas pelas relações que consegue estabelecer entre o 

número e o problema que deseja resolver.  

Sintetizando, se pode dizer que esse movimento de relações entre o número e o que 

ele representa, compreendendo que as partes estão contidas no todo e o todo é constituído 

das partes, que o conhecimento lógico-matemático vai se fazendo. A compreensão desta 

lógica, simples para os matematicamente letrados, não é tão simples para aqueles que 

foram induzidos a fazer contas decorando as tabuadas. A compreensão das tabuadas é 

importante e “[...] mostra-se como necessária aos conhecimentos organizados, não só 

porque estes incidem sobre determinadas operações numéricas, mas porque o próprio 

número implica tais operações”. (MICOTTI, 2005. p. 62).  Decorá-las, no entanto, não diz 

quase nada, porque, se não é entendido que 3x4 

=3+3+3+3=4+4+4=6+6=2+2+2+2+2+2=12, decorou-se, mas a compreensão sobre o 

sentido das operações não foi elaborada. 

Nesta pesquisa constatamos que todos os alunos sabiam fazer a inclusão de ordem 

contando os números em série de um a um, mas não conseguiam contar o número 

hierarquicamente, ou seja, não conseguiam nomear números entre outros, de modo a 

compor o número desejado. Quando perguntamos a Luk: “E se fosse só com dois números, 

como ficaria esse número?” Falo do tapete. Ele respondeu: 
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Luk: Só com dois? Ah! aí eu tenho que pensar, né? Mais eu sei, agora entendi. É 
só fazer, fazer, fazer várias filas, mais só com dois números, né? A representação 
dele é só com dois números, né? (Sit. 115) 

Sua resposta demonstra que sua atitude é diferente de quando iniciou a atividade. 

Percebe a necessidade de pensar para elaborar compreensão sobre o novo raciocínio a ser 

feito. Este é um  processo de maturação, diferencial importante para quem se envolve na 

atividade de apreender. Porque pensar conduz o pensante a conjecturar possibilidades e, 

assim, perceber a situação proposta como sendo outra. Com isso compreendemos que o 

aluno se afasta das ações automáticas e se envolve com a Matemática que lhes fala algo a 

mais que simplesmente realizar operações numéricas sem entender o sentido dos números.    

No final da atividade, percebe-se que a habilidade dos alunos para trabalhar com os 

números evolui consideravelmente. Luk, por exemplo, trava uma discussão com ele 

mesmo dizendo que, 8+7 tinha dado 15, reafirma que 8+7 é 15. Percebe-se que  ele associa 

o pensamento elaborado empiricamente com o objeto concreto, e que avança abstraindo 

reflexivamente as relações feitas anteriormente. Neste movimento, compreendemos que o 

seu conhecimento lógico-matemático está sendo elaborado.  

Luk: Essa conta eu já sei, já fiz, fiz, eu lembro. 7 + 8 eu já fiz. Fiz sim, cadê [...] 
cadê! Só porque eu sei que deu 15. E 15 foi 7 + 8, olha aqui! Tá aqui, sim. + 7 + 
8 é o mesmo que 8 + 7. Então, não é 17, é 15. 8 + 7 é 15.  Olha  aqui, olha aqui! 
[...] Sabi, eu também burrei, olha, olha! [...] 
Sabi:  Pois é, mas falta dois, né? 
Luk: É, eu num consegui não. Dois é vermelho, né? 
Luk: A vermelha, né? Agora eu vou contar na fileira e copiar, né? Se não, não 
dá. (Sit. 113). 

  Isso nos leva a acreditar que a atividade foi significativa para ele. Aliás, não só 

para ele, mas para todos como demonstram suas falas. O material contribuiu para que 

percebessem que apenas trocar os números de posição não altera os resultados. Nesta 

descoberta, a propriedade comutativa aparece sem que se fale nas propriedade em 

momento algum. Se lermos todas as falas dos alunos no segundo encontro, perceberemos 

que os doze alunos não conseguiam perceber quantos 10 há no número 17. O que denuncia 

a falta de compreensão da inclusão das dezenas na totalidade das unidades. Isto pode os ter 

levado ao acúmulo de dificuldades de aprendizagem em Matemática. Com essa 

dificuldade, outras se desencadeiam, por exemplo, compreender o que significam unidades 

de milhares. Isso é muito complicado se o aluno não entende o processo e efetua as 

operações sem pensar.  

Luk: 10? Não, num pensei não, fessora. Num pode ficar só assim, não? Hum... 
Acho  que é o laranja, né? Acho que tem 4, né? É isso, é? (diz que tem 10 em 17) 
Prof: E unidades, você sabe? 

                               Luk: Isso eu não pensei. Posso pensar, fessora? (Sit. 115). 
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Prof: Você sabe quantas dezenas tem nesse número? 
Sabi: Dezena é! Tem que dizer?  
Prof: Você sabe quantos dez tem? 
Sabi: Ah, acho que é dois, né? 
Prof: E unidades, você sabe? 
Sabi: Unidade... Eu vou vê, tá, fessora? 
 Depois eu dito, tá? (Sit. 104). 

Percebe-se claramente que o sentido do número para eles ainda é algo isolado, as 

relações numéricas não são, ainda, interconectadas umas às outras (Fonseca, 2002; Kamii, 

2003, 2006, Charnay, 2001, e outros). Para eles, o sistema de base 10 não parece fazer 

parte do sistema de unidades.  Esta constatação nos chamou a atenção e nos conduziu à 

elaboração das atividades do terceiro encontro/aula. 

Kamii (2003), baseando-se nas pesquisas de Piaget, nos adverte sobre esse aspecto 

da aprendizagem. Sugere até que o sistema de numeração pode ficar para depois, porque 

não vale a pena simplesmente apresentá-lo às crianças de forma mecânica e tabulada.  

Corroboramos com esse argumento e acrescentamos que, um dos equívocos no 

ensino do sistema decimal é apresentá-lo às crianças dizendo: “olhem o número tal... da 

direita para a esquerda. O primeiro pertence às unidades, o segundo às dezenas e o terceiro 

às centenas”, e assim por diante. Muitos livros didáticos apresentam essa caricatura de 

forma bem pragmática, esquemas prontos. Do mesmo modo é repassado aos alunos sem 

que eles compreendam o sentido do esquema apresentado. Em conseqüência dessa 

incompreensão vem a questão do vai um, que não é um e sim dez. O  

[...] sistema de dezenas, contudo, está num nível mais alto de abstração, já que 
uma unidade de dez precisa ser construída para então ser colocada nas relações 
de ordem e inclusão hierárquicas. E é apenas ao ter construído todas essas 
complexas relações que a criança poder ser bem-sucedida nas operações 
fundamentais. (KAMII, 2003, p. 34). 

Quando agiram, comunicaram e validaram, provavam com as peças menores, suas 

respostas explicando o que tinham feito, a atividade lhes proporcionou pensar sobre o 

número que trabalhavam, compreendendo o sentido lógico-matemático do que faziam. 

Percebemos nesse movimento que, como diz Barreto, “[...] eles estavam ampliando suas 

possibilidades de compreensão para além do nivelamento aparente” (BARRETO, 2005, p. 

80).   

No decorrer de todo o diálogo (Sit. 89 a Sit. 169), percebemos que, os doze alunos 

puseram-se a elaborar estratégias para conseguirem realizar as atividades propostas. 

Constataram que a montagem lhes proporcionaria articular as possibilidades de (re)fazer o 

raciocínio diante dos erros e acertos que cometiam. Os erros cometidos não pareciam 

representar-lhes perigo, mas indicações de que deveriam buscar novas estratégias. 
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Sentiam-se envolvidos, comprometidos em acertar a atividade que realizavam, engajados 

em um desafio que se mantinha pelo interesse, pela atentividade. O interesse e a 

atentividade se imbricam, são atos da consciência, sem os quais, o sentido das coisas não é 

abarcado. Sobre o interesse, Bicudo diz que: “Quando o interesse cessa, a cena desmorona, 

a intencionalidade apaga-se e a presença se ausenta [...].” (BICUDO, 2004, p. 87). O 

interesse motiva o aluno a estar sendo pré-sença na aula, porque a pré-sença é o ente que 

cada um é ao projetar-se para..., o ser é sempre o eu de cada um, que só percebe o 

significado das coisas se o que é mostrado lhes impele sua atenção. 

 O temo pré-sença, utilizado por Bicudo (2004), em nossa compreensão é a 

atentividade guiada pela intencionalidade dos alunos, que os direciona a se perceberem 

sendo, vendo-se e sendo com o outro, num movimento de co-participação, realização, 

devenir. E sendo eles mesmos pré-sença, encontram-se com o ente matemático e o vêem 

com possibilidade de poderem compreendê-lo.  

Ti: Uma fileira laranja, verde e vermelho. 10 + 6 + 2 deu. Tá errado porque deu 
mais de 17. Já fiz tudo e não dá [...] Então tem que mudar a peça, a barra, o 
tamanho. O número é grande, né?  Tem que desenhar na folha, fazer a conta e o 
total. Êta, êta, laranja, verde-claro e roxo.  Uma azul, uma preta e uma branca. 
Então dá 17, 9+7. E agora, pera aí, eu vou ver. Como é, é, [...] Achei! + 1. 9+7 
=16 +1 =17. Já fiz três pares. Agora faço mais e mais essa, essa, essa e essa. Tira 
essa, essa sim, dá, né? Roxo dá,  né? 
Prof: Pois é você fez, né? Como você contou?  
Ti: Contei foi no um, né? É fácil assim, né? ( Sit. 123) 

Ao expressarem-se verbalmente, apresentando, argumentando e validando o que 

compreendiam, os alunos tornavam compreensíveis para si mesmos o raciocínio feito e 

ainda a fazer. As palavras pronunciadas mostram o pensamento que busca compreender o 

significado do que  fazem. O que nos impele a compreender que as “[...] palavras só podem 

ser a fortaleza do pensamento e o pensamento só pode procurar a expressão se as falas são 

por si mesmas um texto compreensível e se a fala possui uma potência de significação que 

lhe seja própria” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 247). Este argumento de Merleau-Ponty, 

além de nos indicar que as falas dos alunos podem ser significativas para sua 

aprendizagem, encontra reforço, nas também indicações de D’Ambrósio (2004 e 2005), 

Kamii (2006), Parra (2001) Charnay (2001), Panizza (2006) e outros, para quem o ensino 

da Matemática deve sair dos marcos exclusivo das explicações teóricas e exemplificações 

para oportunizar aos alunos a busca do sentido que cada atividade matemática faz  para si.  

O sentido de um conhecimento matemático se define não só pela coleção de 
situações em que este conhecimento é realizado como teoria matemática; não só 
pela coleção de situações em que o sujeito o encontrou como meio de solução, 
mas também pelo conjunto de concepções que rejeita, de erros que evita, de 
economias que procura, de formulações que retoma. (CHARNAY 2001, P. 36) 
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Segundo Moreno (2006), aprender Matemática é construir o sentido dos 

conhecimentos e  refletir em torno deles diante do desafio de resolver  um problemas. 

Refletir sobre os problemas, segundo a autora, permite aos conhecimentos prévios 

estabelecer relações com os novos. Define  problemas matemáticos como sendo,  

[...] aquelas situações que criam um obstáculo a vencer, que promovem a busca 
dentro de tudo o que se sabe para decidir em cada caso aquilo que é mais 
pertinente, forçando, assim, a utilização dos conhecimentos anteriores e 
mostrando-os ao mesmo tempo insuficientes e muito difíceis. (MORENO, 2006, 
p. 48)  

 Assim, propõe uma educação transformadora que considere os conhecimentos 

prévios do aluno a lhes possibilitar fazer relações, levantar hipóteses, questionar, comparar 

e provar aquilo que faz expressando-se. Fundamenta-se em Ausubel (1980) para dizer que 

o aluno aprende, realmente, se consegue fazer relações entre informações novas e as outras 

com as quais já estava familiarizado. Ou seja, quando o aluno encontra sentido no que faz 

de forma não arbitrária e não literal17.  

Ela adverte que a questão central no ensino da Matemática é levar os 

conhecimentos ensinados a terem sentido para os alunos, para que eles sejam capazes não 

somente de repeti-los ou de (re)fazê-los, mas também de (re)significá-los em situações 

novas e adaptá-los, utilizar seus conhecimentos elaborados para resolver novos problemas 

ou situações problemáticas.  

As indicações da autora apontam no sentido de que a Matemática só terá 

significado para o aluno quando ele se envolver no desafio de buscar respostas para a 

questão que lhe foi proposta de forma autônoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17Moreno (2006) define literal o conhecimento construído linearmente. O aluno só pode aprender, por exemplo, o 6, 
depois que tiver aprendido o 5. 
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No decorrer de todas as atividades escritas e montadas pelos os alunos, entendemos 

o que significa aprender de forma autônoma, consiste nas decisões que têm de tomar, na 

capacidade  de  pensar  por  si  mesmo, de  decidir  a   melhor  estratégia a ser seguida, sem  

desconsiderar os fatores irrelevantes. O que lhe permite perceber os limites entre o fácil e o 

difícil, o acerto e o erro. O desenvolvimento dessas habilidades não pode ser hierarquizado, 

nem se dá por imposição. É um processo que se imbrica e se articula ao pensamento crítico 

intelectual do aluno, ao pensar na situação a ser resolvida. Desse modo, compreendemos 

que, ensinar aritmética perguntando, questionando e ouvindo, favorece a autonomia do 

aluno. Não menos importante que isso, é perceber que a “[...] aritmética, assim como 

qualquer outra matéria, deve ser ensinada no contexto desse objetivo amplo”. (Kamii, 

2003, p. 33), fazer com que o aluno pense e decida por si qual a melhor estratégia a seguir. 

Nesta atividade, o aluno nos mostra a melhor estratégia que encontrou para resolver as 

operações de multiplicação e os fatores relevante que considerou. O que nos diz de sua 

compreensão. 

Em nossa compreensão, aprender aritmética autonomamente não significa construir 

conhecimento sozinho ou somente decorar a tabuada. Mas antes, aprender a usar os 

números, a refletir sobre eles e, a partir de então, perceber a regularidade e a organização 

do sistema de numeração, operar com ele. O que significa “[...] poder nomeá-los, escrevê-

los e interpretá-los à sua maneira; compará-los, utilizá-los para resolver e/ou representar o 

procedimento escolhido na resolução de um problema, para comunicar e confrontar esses 

procedimentos”. (MORENO, 2006, P. 70). 
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Prof: Você sabe quantas dezenas tem nesse número? 
Sabi: Dezena, é! Tem que dizer?  
Prof: Você sabe quantos 10 tem? 
Sabi: Ah, acho que é dois, né?  
Prof: E unidades, você sabe? 
Sabi: Unidade.., Eu vou ver, tá fessora? Depois  eu dito, tá? (Sit. 104) 
  (Haviam formado o número 17) 

O sistema de numeração parece não estar ainda muito claro para Sabi, pois ela acha 

que, em 17 tem dois 10. O valor posicional do número também não lhe parece claro. Ela 

monta o número 17, mas não sabe relacionar as unidades às dezenas. 

Luk: É fácil, professora? Eu custei porque burrei no vexame de fazer logo. Mas, 
mas até que enfim terminei, né? Bonito, né? Fiz,  tá bom, né? 
Prof: Terminou?  Deixa ver. O que você entendeu com ele?  
Luk: Eu vi que ele é de muito jeito, ele é de vários números. Vê  só o tanto de 
número. Cada fila é de um jeito, mas tudo dá 17. Aí, eu vejo aqui, óia. Só muda 
o lugar né?  Eu bestei? (mostrou o tapete feito e as contas). 
Prof: E se fosse só com dois números como ficaria? 
Luk: Só com dois? Ah, aí eu tenho que pensar, né? Mais eu sei, agora entendi. É  
só fazer, fazer, fazer várias filas, mais só com dois números, né? A representação 
dele é só com dois números, né? 
Prof: Você sabe quantos 10 tem nesse número? 
Luk: 10? Não, num pensei não, fessora. Num  pode ficar só assim, não? Hum... 
Acho que é o laranja né? Acho que tem 4, né? É isso, é? 
Prof: E unidades, você sabe? 
Luk: Isso eu não pensei.  Posso  pensar, fessora? (Sit. 115) 

Diante da mesma pergunta, Luk também demonstra fragilidade. Olha para o 

desenho que fez e diz: “acho que é quatro” (Sit, 115). Ele olha a quantidade de peças  

laranja (10) em sua montagem e diz que há quatro 10 no número 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ele relacionou a quantidade de peças laranja de valor 10 com as dezenas contidas 

no número 17. Ao ser interrogado sobre as unidades, é desafiado a pensar.  

Depois de algum tempo, muito menos que na primeira atividade, Luk (Sit. 118) 

parece já ter outra compreensão sobre a quantidade de 10 contido no número. E, ao 

comentar sobre a atividade com o número 15, diz:  

Luk: Esta é fácil mesmo, eu também já fiz. Fiz  deu, deu, pronto! Agora  ficou 
bom, né? Esta é a mesma. Dá, ah, só muda o lugar dos números. Esta eu sei. É  
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boa de fazer, mais eu sei. É  só ver com calma, né, né? Óia aí, conta 1, 2, 3, 4, 5, 
6,...15 é, é 15. 
Prof: Terminou, Luk? 
Luk: Ainda pode fazer mais. Mais já deu, né? 
Prof: E quantos 10 tem no 15? 
Luk: 10 no quinze? [...] No comprimento dele? [...] Acho que tem [...] Acho que 
tem um, mas no desenho ele repetiu né, né? [...] Acho que tá certo, né? É um, é 
isso [...] Eu acho. ( Sit, 118) 

Permitir que os alunos pensem e  se pronunciem é muito importante. Antes de tudo, 

é sinal de respeito e de crença neles. Também, demonstra que estamos com eles, sendo 

com eles colaboradores. Essas atitudes os encorajam à ação, e, portanto, à oportunidade de 

aprender e continuar buscando. Mati, na atividade abaixo, mostra-nos o raciocínio 

elaborado para realiza algumas operações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, ao falar sobre a atividade que fez, se referia ao seu raciocínio como 

sendo longo, mas assim é que entendia.  Isso nos leva a acreditar que, é preciso saber ouvi-

los, pois isso permite que conheçamos suas limitações e, a partir dessa percepção, se 

podem elaborar modos de intervenção que possam fazer com que eles avancem em seu 

aprendizado e sintam confiança em suas postencialidades. 

Ao fazer comentários sobre pesquisas que realizou com alunos de 1ª a 4ª série, 

Kamii (2003, p. 34) argumenta que   

[...] os dois sistemas de unidades e de dezenas consistem na síntese de dois tipos 
de relações: ordem e inclusão hierárquica. O sistema de dezenas, contudo, está 
num nível mais alto de abstração, já que uma unidade dez precisa ser construída 
para então ser colocada nas relações de ordem e inclusão hierárquicas. E é 
apenas ao ter construído todas essas complexas relações que a criança pode ser 
bem-sucedida nas tarefas de reconhecimento do sistema posicional. 

Ao discutir os novos desafios do ensino, Lins (2006) também aponta este aspecto 

da aprendizagem como falta de sentido do número. Afirma que a aprendizagem do sentido 
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numérico deve estar associada a outras relações, porque o número não tem sentido em si 

próprio. O sentido do número deve abarcar “[...] o desenvolvimento de aplicações, 

multiplicidade de estratégias, métodos e instrumentos diversos, diversidade de soluções, 

plausibilidade dos resultados, associações operatórias, indução e interação” (LINS, 2006, 

p. 75).  

Charnay (2001, p. 42) afirma que “[...] só existe aprendizagem quando o aluno 

percebe que existe um problema para resolver, quer dizer, quando reconhece o novo 

conhecimento como meio de resposta a uma pergunta”. Problema, para a autora, é tudo 

aquilo com que a criança se envolve para conseguir descobrir, resolver um desafio. O 

problema, em sentido restrito, diz respeito à busca por uma resposta.  

Manu: Olha meu tapete! Agora  vou ter que desenhar na folha. Meu  tapete está 
lindo, acho que tem mais possibilidade. Vou ver. 10 laranjas, mais 3 verde-claro, 
mais uma roxa 4. essa tá fácil: 10+3+4 dá 17. Consegui, consegui sim [...]. Outro 
jeito é azul 9, mais preto 7 e o branco 1. 9 + 7, pera aí, pera aí professora, eu, eu, 
é,  [...] 9 + 7:  9 ,10., 11, 12, 13, 14,  1,  16,  é  16. É... Agora tá certo, certo,. Ah, 
16 +1 é 17. Agora deu, eu provei, né?  
Prof: E as outras, como fez? 
Manu: Ah, eu foi pensando, né? 
Prof: E o que entendeu com isso? 
Manu: Eu, eu, entendi que ele é de vários jeito e ele muito.Mais  eu vejo, né? 
Prof: Vê o que? 
Manu: Vejo, né? Só muda o lugar, né? Eles tá de novo aqui, né? (Sit. 124) 

Os discursos dos alunos apontam que eles se sentem diante de um problema a 

resolver, mostram-se envolvidos no processo e deixam transparecer que, no decorrer da 

atividade, procuram elaborar compreensões sobre o sentido numérico, utilizando múltiplas 

estratégias e diversidades de soluções. Assim, acredito que as peças contribuem para que 

os alunos aprendam Matemática problematizando suas respostas. 

Prof: E você, Ti, o que fez? 
Tiapi: Professora, eu só fiz assim, olha.  Mas  não sei não. 
Prof: Mas como foi seu raciocínio pra ter esses totais? Que conta você fez? 
Tiapi: Foi assim: eu fiz a fila, aí eu peguei três e coloquei. Aqui, por exemplo, o 
laranja é 10, o verde é três e o roxo é 4. Aí eu contei: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 [...] tá? Contei  e deu 17.  
Prof: O que você entendeu com isso? 
Tiapi: Eu, eu entendi que ele repete, mais muda, né? Este tá aqui e este tá ali, 
né? Tudo dá 17, né? Mais é diferente a fileira, né? Agora eu sei, mais só si 
pensar, né? De cara, eu não sei não, fessora. (Sit. 158)                                                

 

 

 

 

                                                 Conta o número um a um. 
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Como mostram as atividades e transcrições, praticamente todos os alunos se 

defrontaram com problemas semelhantes: não sabiam que o número pode ser inventado por 

eles, que o número não é um construto pronto. O símbolo, sim; o número, não. Número é 

arte criada pelo ser que pensa para representar o pensado.  

A atividade a seguir, foi pensada e realizada por Gabi. Mostra que elabora 

procedimentos próprios que a conduz a fazer as contas compreendendo o processo. Utiliza 

a representação das peças para facilitar a compreensão de como prosseguir para efetuar a 

operação. No entanto, pode se perceber que, as peças são utilizadas somente para 

simbolizar o pensado. Isto nos diz que, ela percebeu que não importa o tamanho da peça, e 

sim o valor que a peça simboliza. Esse pensamento elaborado é importante, porque a 

matemática é uma ciência de sentido lógico abstrativo. A compreensão do processo é o que 

possibilita ao aluno elaborar um raciocínio após o outro. Em nossa compreensão, é no 

entendimento do processo de resolução da atividade que a aprendizagem se constitui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante das afirmações dos alunos e de suas produções, acreditamos que o material 

colaborou para que articulassem estratégias a lhes possibilitar encontrar sentido no que 

faziam, vendo e conferindo os resultados de suas produções. Em nossa percepção, a 

atividade foi como um desafio, um problema a ser solucionado. E, dado o envolvimento 

com o que faziam, não sentimos, ali, falta do contexto. Ao contrário, a situação lhes 

parecia suficiente para que se envolvessem no processo de busca, de possibilidades.  

Pelo entusiasmo com que se portavam diante das atividades, suas falas revelam 

muitas possibilidades de fazer Matemática: medir comprimento, contar, montar, pensar. Ao 

interpretar Merleau-Ponty, Bicudo (2000, p. 36) diz que:   
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O pensamento possui um sentido. [...] pensar é uma experiência pela qual nos 
damos nosso próprio pensamento, apropriando-nos dele pela fala interior ou 
exterior, ao expressá-lo por palavras. [...] as palavras vivificadas pelo sentido, 
oriundo da experiência e respectivas intuições que presentificam o existente. 
Portanto, a denominação dos objetos não vem depois do seu reconhecimento 
efetuado por um sujeito, a palavra não é o simples signo dos objetos e das 
significações, mas ela habita as coisas e veicula as significações. Assim, a fala 
não traduz para aquele que fala, um pensamento já elaborado, mas o consuma.    

A busca de novas perspectivas pelo pensar se revela como encontro de horizontes 

possíveis. Desse modo, não só podemos iniciar, mas também aprofundar muitos 

conhecimentos matemáticos ao propor aos alunos que trabalhem com esse material. O 

material se mostra instigante, as propriedades das operações aparecem enquanto os alunos 

distribuem, fazem a composição e a decomposição dos números, associam cores.  

Ao ser interrogado: “por que você gosta tanto de montar?” Leni responde: “porque 

a gente vê, vê na hora a falha. Aí a gente completa o buraco, né? Na conta, a gente fica só 

na ilusão, mas não vê não, não vê. Eu nunca vi não. Dá um branco na gente e a gente num 

sabe se tá certa, né? Então, eu gosto de montar e vê, né?” (Sit., 167). 

 Para Merleau-Ponty (2006, p. 104),  

[...] ver é entrar em um universo de seres que se mostram, eles não se mostrariam 
se não pudessem estar escondidos atrás dos outros ou atrás de mim. Ver é olhar o 
objeto e vir a habitá-lo e dali apreender todos as coisas segundo a face que elas 
voltam para ele. Mas, na medida em que também as vejo, elas permanecem 
moradas abertas ao meu olhar e, situado virtualmente nelas, percebo sob 
diferentes ângulos o objeto central de minha visão atual.  

O colocado por Merleau-Ponty nos chama a atenção, porque o ver das crianças 

voltou-se para a Matemática que se presentificava nos objetos de representação como 

forma de transpor o cálculo para a aproximação do olhar que compreendia o ente 

matemático como sendo algo possível de entendimento e realização. Assim as peças 

permaneceram morada aberta ao olhar atento dos alunos ao fazerem Matemática com elas. 

Ao perguntamos sobre o registro das contas, Leni diz: 

Prof: E cadê as conta que você fez? 
 
Lemi: Tá aqui, mais eu olho é lá.  Então, se eu num olhar lá, eu fico bagunçado e 
não, não tem jeito, né? 
 
Prof: E essas contas como você efetuou? 
Lemi: Como? Como é, fessora?  
Porf: Essas contas, você sabe quanto é 10 mais 6? 
Lemi: Na cabeça num sei, mais eu arrumo um jeito, né? Eu penso nelas e eu 
faço, né? (Sit. 167) 

Prof: Como você me explica estas contas? Como você raciocinou para fazer 
estes cálculos, porque você arrumou direitinho, né? 
  
Lemi: Ah, eu fiz pensando, né? Aí fui vendo e preenchendo. Preenchi tudo e 
deu. (Sit. 168) 
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Vê-se que as crianças já conseguem elaborar e expressar compreensões sobre a 

atividade em que se envolveram, mas precisam adquirir a idéia abstrativa do número, 

articular relações entre eles, compreender seu sentido e utilizá-los quando necessário. 

O que se mostra nas atividades realizadas pelos alunos corrobora com o defendido 

por Barichello (2008), que fala de certo disparador de relações, da necessidade que os 

estudantes sentem de um trampolim para avançar na construção do conhecimento por seus 

próprios meios. O material concreto se mostrou como um disparador-trampolim ao 

oportunizar aos alunos refletirem sobre seus próprios processos de aprendizagem, seus 

modos de proceder e atribuírem significado ao que faziam, percebendo o número não mais 

como pronto, mas como um processo que se faz em movimento, em construção. E, pelo 

que falaram, podemos acreditar que este material pode funcionar como disparador de 

novas descobertas, explorando o funcionamento da mente e as articulações entre as 

relações numéricas se realizando na própria experiência. Assim, Elis diz:  

Gabi: Eu peguei 38, deu 10 +10+ 10+ 8. E depois eu peguei 10 + 2, deu 12. Aí  
eu peguei  10+ 10+10 + 6, deu 36. E aí o resultado foi 86. Eu somei 6 + 2 + 8, aí 
deu 16.  Aí eu somei, deu 10, aí eu somei 10+10+10+10+10..........+6 aí deu 86. 
Trocando é muito bom, fessora, a gente vê e não perde o sentido. (Sit, 191)  

Elis: Eu peguei o 15 e eu fiz 10 + 5. Olha aí, tá certo? Tá? (mostra a montagem). 
Depois eu peguei  10+10+10+10 +5, aí eu peguei os dois 5 e deu 10. Então, 
50+10 dá 60. Eu  vou fazer. O 15 tem um 10 e um 5, o 45 dá 4 de 10 e um de 5.   
15 mais 45 dá 60.  Eu vou colocar o resultado bem feito no desenho, mas na 
montagem eu vejo.  Acho  bom! Pintar eu demoro.  Nessa montagem a coisa fica 
mais bom, a gente vê é tudo no olho [...], na mente, na trocagem, a gente fica 
sabido.  Eu   sei. No  redondo eu entendo, mais eu pensei, né? A gente pensa na 
coisa, né? Agora não faço mais no vai um, né? (Site. 191) 

A experiência revelada nas falas do aluno é a expressão da compreensão se dando 

ao ser atingido o objetivo pretendido. Assim, a Matemática mostra-se possível de ser 

compreendida. Pela experiência vivida, seu sentido vai se desvelando e as operações vão 

sendo compreendidas.  Isso é muito importante, porque, nos leva a perceber que “[...] 

compreender é experimentar o acordo entre aquilo que visamos e aquilo que é dado [...]”. 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p.200). E, também que: 

A busca de sentido do ensinar-e-aprender Matemática será, pois, uma busca de 
acessar, reconstruir, tornar robustos, mas também flexíveis, os significados da 
Matemática que é ensinada-e-aprendida. [...] o sentido se constrói à medida que a 
rede de significado ganha corpo, substância, profundidade. (FONSECA, 2002, p. 
75) 

O ensinar e aprender conforme essa perspectiva, é proposto por outros autores, que 

trazem as mesmas preocupações, apontar a construção do conhecimento de forma 

significativa, ou seja, de foram que o aluno aprenda. Há, portanto, necessidade de um 

ensino que se volte para a formação da criança, que precisa saber a utilizar-se dos 
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conhecimentos matemáticos tanto na escola como em outras situações do cotidiano. A 

independência operatória das operações fundamentais é uma necessidade, pois são elas que 

oportunizarão a facilidade de continuar aprendendo outros conteúdos mais abstrativos que 

dependem do domínio destas.  

Diante de sua dificuldade com a Matemática, Luk afirma: 

Eu tirei zero na  prova  de  Matemática. Agora eu  vou  ver  se  tiro  melhor.  Eu  
tenho  muita  preguiça  de   fazer conta.  Sempre me dou  mal,  mais  tenho   que 
melhorar, se não bombo, bombo mesmo!  No ano passado, eu quase bombei.  Agora  
tenho que me virar se não, se não o bicho pega [...] não agüento mais, mais tem que ser. 
Aqui é bom, mais, lá [...] (Sit. 176) 

Essa declaração nos  deixa em estado de alerta,  porque,  depois de vários anos 

freqüentando a escola, o aluno não consegue perceber o sentido do conhecimento lógico-

matemático e relacionar-se com ele de forma significativa. Ele vê a escola como um lugar 

onde o conhecimento é de difícil acesso e o não acesso a esse conhecimento o desanima. 

Sua atenção volta-se mais para a obrigação de passar de série e não para preocupar-se em 

aprender, conhecer a Matemática que lhe é apresentada.   

Na perspectiva de Piaget, como entendida por Kamii (2003), aprender consiste em 

estabelecer relações entre três tipos de conhecimentos: o físico, o social e o lógico-

matemático. O conhecimento físico é o conhecimento dos objetos da realidade externa, 

aquilo que se pode ver e tocar. A cor e o peso dos objetos são exemplos desse 

conhecimento que se adquire apenas por observação. O conhecimento lógico-matemático 

se define pela coordenação das relações criadas pelo sujeito entre os objetos. “As crianças 

elaboram seu conhecimento lógico-matemático à medida que constroem relações mais 

complexas sobre outras mais simples que elas mesmas criaram” (KAMII, 2003, p. 20). O 

conhecimento social são as convenções estabelecidas socialmente, como os nomes dos 

objetos, mesa, árvores.  

No entanto, é preciso que as crianças (inter)relacionem os três tipos de 

conhecimentos para construírem o conhecimento lógico-matemático e se apropriar dele 

com naturalidade. “As palavras um, dois, três, quatro, que as crianças usam, pertencem ao 

conhecimento social. O pensamento numérico que está por trás de tais palavras, contudo, 

faz parte de seu conhecimento lógico-matemático” (KAMII, 2003, p. 22). O entendimento 

de que o 1, está no 2, o dois no 3 e assim por diante faz parte  da construção do 

conhecimento lógico-matemático, e este se constrói ao longo do contato do aluno com a 

Matemática de forma não linear. Desse modo, conclui a autora, faz-se necessário utilizar 

material concreto nos anos iniciais, porque as crianças precisam apoiar-se no real para 



166 

 

construírem as operações concretas. A partir de então, tornam-se capazes de construir 

relações numéricas e atingir um pensamento abstrativo.  

Nesta fala, Ti se envolve e parece está construindo em seu pensamento o 

conhecimento abstrativo lógico-matemático. 

Ti: O dez é o laranja, e o azul 9. Então,  não dá! 10 + 9 é 19, já passou. Então  
deixa ver, ver: [...] três cores pra dar 17, então vamos fazer uma escala: 1 branco, 
2 vermelho, 3 verde-claro, 4 roxo, 5 amarelo, 6 verde-escuro, 7 preto, 8 marrom, 
9 azul, 10 laranja. Agora eu sei, sei, entendi. Agora sei, sei sim! Só vou vê, vê. 
Vê aqui elas, não deu a combinação, mais já vi o erro. Agora eu sei como é, né? 
Eu vi, agora, eu tô no entendimento, viu só, cara? (Sit. 122) 

Na concepção de Franco (1991), a utilização de materiais concretos nas séries 

iniciais é uma necessidade. É nesta fase que as crianças constroem saberes sustentados em 

significados visuais e a abstração é conseqüência das relações estabelecidas. “A partir das 

operações concretas a criança torna-se capaz de construir a noção de número, abrindo 

horizontes para as operações matemáticas e abstrações numéricas” (FRANCO, 1991, p. 28. 

Assim, quando se relacionam com materiais concretos para construir os números,  

Los niños van construyendo, en relación con diferentes domínios de 
conocimiento, las nociones de clasificación, seriación, correspondencia numérica 
y conservaciones físicas, […]. Asimismo, realizan adquisiciones de carácter más 
conceptual, como la construcción de la noción de número y el progresivo 
dominio del sistema de escritura. (FAIRSTEIN e RODRIGUEZ, 2001. p. 184)  

Ao relatar suas pesquisas, Carraher (1999, p. 23-56) explica que o modelo de 

construção de conhecimentos implica mudanças fundamentais no modo de visualizar a 

prática educativa. Para a autora, os professores precisam perceber que a educação começa 

onde a criança se encontra. É preciso estimular o raciocínio, ao invés de sobrecarregar a 

memória, isso não significa deixar a criança onde ela já está mas despertá-la para 

prosseguir aprendendo.  

O ensino tradicional da matemática trata as operações numéricas como se fossem 
uma seqüência a ser decorada. Tratando o processo de resolver “continhas” 
como recitar a tabuada. [...] Pior ainda, muitos impedem as crianças de contar 
nos dedos ou utilizar qualquer recurso externo para resolver as continhas (...) 
pois quando a criança compreende que ela é capaz de encontrar sozinha o 
resultado de uma soma, como 8 + 9, mesmo sem ter decorado a tabuada do oito, 
ela realizou uma grande descoberta. Suas adições não vão depender da memória 
e sim de sua compreensão (CARRAHER, 1999, p. 65). 

Assim, se não ocorreu aprendizagem, o educador deve mudar de estratégia e tem a 

grande responsabilidade de ajudar o aluno na descoberta e na aprendizagem, ensinando-o a 

pensar. Ela defende a posição de que o professor precisa repensar seu papel como 

educador, tornando-se um agente do desenvolvimento e não um reprodutor de produtos. 

Com base em suas pesquisas, Zurino (1995), Parra (2001), Charnay (200), Moreno 

(2006), Fiorentini (1995, 1990, 2003) e outros, relatam vários depoimentos de professores 
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que podem ser sintetizados conforme segue: as crianças aprendem mais facilmente as 

coisas que podem deduzir de suas próprias ações e não das demais; os professores 

reconhecem que alguns conhecimentos matemáticos são construídos pelas crianças a partir 

de suas experiências cotidianas que com os conhecimentos que lhes são passados na 

escola; a aprendizagem de certos conteúdos matemáticos começa antes de seu ingresso na 

escola. Contudo, ao chegarem à escola, parece não reconhecerem seus próprios 

conhecimentos. Em conseqüência, não se envolvem no que fazem e terminam por somente 

repetir o que é apresentado pronto para elas. 

Desse modo, a Matemática vai se tornando um conhecimento impensável, sem 

sentido, indesejável. Isso pode ser verificado na fala dos alunos que só conseguem chegar 

ao número desejado contando um a um de forma seqüencial. Ainda assim, pela forma 

como falam, utilizam o material para se sentirem aprendendo porque vêem o que fazem. 

Prof: E se você tivesse somado o 6 + 1 e depois o 10, você saberia somar? 
Elis: Fessora, eu somei contando ali, né? Agora, de conta eu sou ruim, hein? 
Prof: Mas, se só tivesse a conta sem o tapete, como você chegaria a esses totais? 
Você  sabe de cabeça? 
Lemi: Ah, eu fiz pensando, né? Aí fui vendo e preenchendo. Preenchi tudo e 
deu, né? 1, 2, 3, [...] 17. Vê só, olha! (Sit. 169). 

Luk: 7 mais 7 é,  é, 1, 2, 3, 4, 5, 6 [...] é 14, é  14.  Então fiz, fiz. Agora  vou ver, 
ver... 14 mais, mais 15, 16, 17. É 17. 9  mais 7 [...] laranja mais preta [...] mais 
branca um [...] Hm, hum, agora o bicho pegou, tô no rumo né, né? (Sit. 107). 

Tiapi: Foi assim: eu fiz a fila, aí eu peguei três e coloquei. Aqui, por exemplo: 
(apontou para a primeira fila) o laranja é 10,  o verde é 3, e o roxo é 4. Aí  eu 
contei 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 [...] tá?  Contei  e deu 17. (Sit. 167) 

Elis: Marrom, verde é, é:  verde-escuro, então 8, mais 3, mais 6, pronto:  deu 17. 
Isto é bom!  As contas eu faço com outro jeito, do jeito mais fácil.  Eu vou 
colocar  8 e tiro 2, que dá 10 e 1 mais 6 é  7, então dá 17. 4 mais 5 dá 9, mais 8  
é, é [...] 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Deu, sim, mas eu fiz de um a um 
porque não consigo, não contigo saber [...] Mas  eu fiz assim e deu, tá? 12 mais 5 
é, é, 12 e 13, 14, 15, 16, 17, pronto.  Faço, faço todos, todos.  Eu sei, de um, com 
um. E contas: 7 mais 8 [...] 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  [...] (Sit. 145). 

Ao fazerem pensando e vendo, os alunos dizem encontrar o número desejado. Já 

desponta neles o desejo, mas, ainda, não conseguem abstrair o sentido do número e ver o 

número em sua cardinalidade, ou seja, na relação partes/totalidade.   

O número, para Leni, Tiapi e Elis, ainda é a seqüência em série. Isto não é uma 

crítica, mas uma advertência, pois estas crianças cursam o 5º e o 6º ano. Nestas séries, já 

deve ser exigido certo grau de abstração matemática. No entanto, eles estão presos às 

amarras dos maus processos por meio dos quais lhes foram apresentados os números e as 

operações fundamentais. 

Ao vermos que as crianças contavam os números um a um, resolvemos intervir e 

propor atividades numéricas de modo que transformassem os números em base dez e, 
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assim, percebessem a relação posicional dos números e efetuassem as operações sem a 

preocupação de ordená-los em série.  

O caminho foi longo (Sit.107 à Sit. 158). Porém, os resultados foram favoráveis à 

compreensão acerca das operações fundamentais, e, de modo antevisto, os resultados 

foram se mostrando. Tiapi, ao somar 45+57, “[...] depois de muitos questionamentos diz: 

“No monte fica fácil. A gente troca. No redondo fica bom, né? É só pensar no jeito, né? Eu 

vejo e fica na mente, né?” (Sit. 180).  

Tiapi: Olha só que abestado eu sou! Sou  mesmo um besta! É  só eu trocar uma 
de 5 e outra de 7 por uma de 10, aí pronto! Coloca 10 lá e fica só um de 2, né? 
Dá o mesmo tamanho, né?  Olha só! Pois então, ficou outro número no 
redondo... Olha  o resultado dele, vê o  resultado:  10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90. 100 e mais 2. No monte fica fácil, a gente troca. No redondo fica bom, né? É 
só pensar no jeito, né?  Eu vejo e fica na mente, né? (Sit. 180)                          

  40+5                                   50+7                             = 102 

 

 

 

 

 

 

Depois de longas tentativas, ao ser interrogado sobre seu feito, Mati diz “[...] Então 

fica assim:  6 de 10 que é 60 e 2+1.  Eu  troquei no verde, 3 e deu 63. Na troca,  eu 

entendo, no monte também eu somo bom. Eu pensei e deu, né?”. (MATI, Sit. 181). Mati, 

somando estes números (35+16+12) na base 10, explicita seu longo raciocínio para 

encontrar a resposta que procurava:   

Prof: E você, Mati, o que fez? 
Mati: Já fiz muita coisa boa. Sei sim, mesmo!  Mais  eu invento vários jeitos. 
Aqui  olha: só 35, vai ficar  três laranja ver,  mais amarelo ver aqui: 
(10+10+10+5). O 12, eu coloco o laranja e um vermelho, vai ficar assim, olha 
só: 10+2. O 16 vai ficar um laranja e um verde, essa terceira fila: 10+ 6. Eu 
agora pensei assim. Então, as de pequena vão ficar amarela mais verde. Tiro 
daqui e coloco laranja e deu um laranja e um branco 5+6=11 que é 10 + 1. No 
resultado final, ficou essa aqui. No  último momento, deu esse monte de 6 de 10 
e que  deu no raciocínio, deu 60. E  uma de 2 mais uma de 1. Pode ainda trocar, 
mais eu prefiro assim, tá? Então faço assim: 6 de 10 que é 60 e 2+1.  Eu  troquei 
no verde e deu 63. Na troca, eu até entendo, no monte também eu somo bom. Eu 
pensei e deu, né?  No vai um, eu sempre me perco, né? (Sit. 181) 

Gabi diz: “[...] Eu faço assim óia. [...] e vai dá. Eu vou chegar lá, mas é no redondo 

que eu faço”.  Prof: E, se tirar o sete, quanto que fica?  Gabi: “Se tirar o 7? Ah! Quando eu 

tiro, aí tem que trocar de novo, né?” ( Sit. 189).  “Trocando é muito bom fessora, a gente 
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ver e não perde o sentido” (ELIS, Sit. 191).  Nesta outra fala o ver também se revela como 

necessário para que o sentido do fazer contas se mostre.  

Prof: O que você fez? Como foi? 
Gabi: Peguei 47+29. O 47 eu peguei de 10 em 10. Aí eu peguei 4 laranjada,   aí  
deu 40. Depois eu somei com 7, que é o preto. E o 29 eu peguei 2 laranjada, que 
deu 20,  cada um vale 10, e depois eu peguei o azul, que é  9. Aí deu 29. Aí eu 
somei e deu 78: 6 peças laranjadas, que dá 60, mais o preto vale 7 e o azul vale 
9. E  mais 7 deu, deu [...]. Não, contando de  um a um dá 16. Aí, então, troco  por 
10 + 6, aí  dá 70.  Agora  ficou 7 e 7. Não, não deu [...] Vou fazer outra vez. 
Errei, mais eu sei, sim. Pera  aí , fessora, dá uma volta, deixa eu pensar. Eu  perdi 
o juízo, o pensamento fugiu, tá? Pensar, tem que pensar e o tempo acaba, né? 
Mas eu consigo. Eu vi, fiz no redondo, mas agora bagunçou, né? Eu faço assim, 
óia [...] E vai dá.  Eu vou chegar lá, mas é no redondo que eu faço.                                                                     
Prof: E se eu tirar esse 7, quanto fica? 
Gabi: Se tirar 7?  Ah! Quando eu tiro, aí tem que trocar de novo, né? (Sit. 189)  

Elis, também, ao ser interrogado por que não gostava de pintar, comenta: “Pintar eu 

demoro. Nessa  montagem a coisa fica mais bom, a gente vê é tudo no olho [...], na mente. 

Na trocagem, a gente fica sabido. Eu  sei, no redondo eu entendo. Mas  eu pensei, né? A 

gente pensa na coisa, né? Agora não faço mais no vai um, né?”(Sit. 191).  

A fala dos alunos revela o sentir-se sendo,  confiante em si mesmos, o que diz de 

seu entendimento sobre o que fazem ao realizarem as atividades. Desse modo, o aprender 

encontra significado na ação de fazer pensando, e, em conseqüência, o sentido da 

Matemática se constrói e se constitui como um saber significante.  

Na visão de Bicudo (2005, p. 10), se fizermos uma análise rigorosa sobre a questão 

do ensino e do conhecimento matemático, esta revelaria que “[...] ela [Matemática] não 

pode ser vista apenas da maneira pela qual aparece nos corpos das teorias que formam 

aquilo que é denominado de Ciência Matemática, pois, neste caso, o conhecimento estaria 

sendo visto e tido como algo objetivado, pronto e acabado”.  

Neste caso, poder-se-ia dizer, então, que o objetivo do ensino dessa disciplina seria 

repetir o que está feito, sem a preocupação de torná-la compreensiva a quem se propõe 

compreendê-la. Ao responder a pergunta da professora: “O que você acha que dá pra 

aprender com esse material”, Gabi respondeu: 

Gabi: Ah, professora, dá pra fazer tudo:  pintar, desenhar, contar, fazer conjunto, 
montar, brincar de casinha e contar, e fazer conta de tudo tamanho. Eu  entendi 
tudo, até mais  se quiser eu faço. Eu achei muito bom, né? Muito  legal fazer 
com ele.  

Prof: Faz o quê? O que você faria aí pra eu ver? 
Gabi: Faço esse, mais esse, mais esse, mais esse e vejo: dá, dá, deixa ver, ver, é, 
é, é, deixa ver, é deixa ver. Pára  aí, tá? É 18, é?  No vai um, eu demoro e nunca 
sei. Mais  assim a gente vai desenvolvendo na mente, no sentido de tudo. No 
vendo, a gente até gosta mais, né? 

Prof: E, no papel, você sabe?  
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Gabi: No papel eu monto do mesmo jeito. Só  fica no redondo, no 10 e  naquele 
mais pequeno que, não pode mais, né? Aí fica no menor, né? 
Prof: Este menor a gente chama como? 
Gabi: Não sei, mais eu sei. 
Prof: O menor a gente chama de unidades, tá? 

Gabi: Assim eu sei, mais esqueço, né? 
Prof: E no redondo, a gente chama como? 
Gabi: [...] É, no  10? Como  mermo? É, é acho que [...] 
Prof: No 10, a gente diz dezenas, tá? 
Gabi: Ah, é, fessora, é isso, eu sei, né? (Sit. 43) 

A fala da aluna revela seu entendimento: “eu entendi tudo. Até mais se quiser [...]”. 

Esta é uma expressão de confiança no que fala, desejo de continuar fazendo, buscando e 

falando sobre o que faz. 

 Em nossa compreensão, isso nos diz do poder ser do aluno, e sendo ser de 

possibilidade na vivência com o mundo-vida, na experiência efetivada na ação intelectiva o 

aprender encontra seu sentido. É no sentindo-se  sendo do aluno, que a aprendizagem de 

constitui e a Matemática encontra seu sentido de existir como disciplina escolar.  

 Na atualidade, as perspectivas de ensino devem caminhar em direção às 

preocupações apontadas por Bicudo (2004), para quem, o conhecimento matemático não 

pode ser visto como um corpo de conhecimentos pronto e acabado, que o aluno escuta e 

sobre o qual, nada tem a dizer. O conhecimento dessa disciplina deve direcionar-se para o 

sentido de “[...] resgatar o significado da Matemática que se vai ensinar, buscar (re) 

estabelecer a relação entre conceitos e procedimentos matemáticos e o mundo das coisas e 

dos fenômenos”. (FONSECA, 2002, p.77).  

Aprender Matemática, contar, fazer contas não é decorar. A Matemática se encontra 

na concretude do mundo-vida, junto com o aluno que nele habita, sendo, fazendo, 

precisando interagir de forma criativa. As explicações de Gabi ( Sit. 51), demonstram 

avanço na compreensão da composição do número, tendo como referência o sistema 

decimal. 

Gabi: Professora, me diz se tá certo, me diz! 
Prof: Gabi, me explica isso aí. Deixa  eu ver, deixa eu ver. 
Gabi: Tá certo, fessora? 
Prof: Não sei.  Me  explica como você fez que aí eu vejo se tá certo ou não. 
Gabi: Eu fiz:  4 de 8, aí mais 56.  Ai  eu fiz 8, 8, 8, 8 mais 56. Aí eu fiz  16, mais 
16 mais 56. Aí eu fiz 10+6+10+6+10+10+10+10+10+6. Aí eu fiz.  Professora,  
eu posso juntar duas verdes e fica com uma laranja e uma vermelha, né? 
Prof: Como assim, Gabi? 
Gabi: Duas verde-escuro dá 12. Então  eu posso trocar por uma laranja e uma 
vermelha. Olha, olha, olha! (Sit. 205) 

 As crianças expressam pela fala e gestos o que realizam na ação e nos atos da 

consciência através do pensamento articulado entre a atentividade e a intencionalidade. 
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Neste movimento, o compreendido se revela na atividade realizada, o olhar atento desnuda 

o percebido na percepção que, comunicado pela fala e produções escritas, lhes faz sentido. 

O pensamento em processo fica manifesto nos modos como agem e expressam o 

conhecimento matemático que vai se fazendo, sendo construído.  

Entender o conceito de número não é uma tarefa fácil, pois o número, isolado de 

sua relação com outras aplicações, não faz sentido, não existe. No entanto, a criança 

precisa compreender o movimento dos números em suas inúmeras utilizações na produção 

do conhecimento matemático.  As quatro operações não podem constituir-se como um 

conteúdo isolado, mas um meio a proporcionar a aprendizagem nos demais conteúdos 

matemáticos.  

Compreender o sistema de base 10, o valor posicional do número, ou seja, seu valor 

de acordo com a posição que ocupa, já é generalizar matematicamente. É nesse sentido que 

o material pode ser um forte aliado para que a criança realize as operações relacionando 

adição, subtração, multiplicação e divisão pela composição e decomposição, todos 

compreendidos pela expressão da fala, da escrita e gestos. 

Não são as contas em si que nos chamam a atenção, mas a postura assumida pelos 

alunos no momento de falar sobre o que fazem. Há confiança, compreensão e segurança no 

que dizem, disposição para continuarem fazendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se defende a idéia de colocar o conhecimento matemático nas intenções ou 

superficialidades, como se tudo valesse. Que o ensino deva ser ministrado sempre a partir 

de materiais concretos. Mas também não se pode deixar de pensar numa Matemática 

menos dramática, em que a criança, ao mesmo tempo em que a realiza, faz e aprende, 

também se envolve com o cálculo mental, com a ludicidade, com a arte, com o desejo  de 
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querer fazer, com o que lhes faz sentido. E também não se pode privar as crianças de 

falarem, de se envolverem  anunciando o que fazem, conversando sobre, participando.  

Manu: Professora ,  4x7 é 4 de 7? 
Prof: O que você acha? 
Manu: Acho que é. Naquele dia você disse. É sim, mais também posso fazer 7 
de 4 né, né?  É a mesma coisa. Aí  eu faço na soma, no monte.  De ver eu 
entendo, né? Eu faço na soma, né? É na mesma coisa. Agora não perdo mais o 
sentido.  Eu fico bom nisso! É só ficar pensando que dá. Não faço mais no vai 
um não, né?  (Site. 211). 

Uma forma de pensar o ensino, assumindo postura de fazer com que o aluno 

aprenda, é colocar o conhecimento matemático como um fazer em construção, 

apresentando-o  aos alunos, especialmente aos menores e àqueles que sentem dificuldades, 

modos diferenciados de ocupação nesse fazer, cujas atividades se constituam na  ação de 

refletir, de fazer, de falar e de construir, concluir e  generalizar. Esta é a liberdade que as 

atividades pareceram permitir a cada participante desta pesquisa: favorecer o uso de suas 

próprias estratégias, de sua maneira natural de pensar, sentir e agir.  

Essa perspectiva de ensino sempre nos é afirmada pelas diferentes tendências em 

educação matemática; história da matemática, modelagem matemática, análise de erros, 

tecnologia na educação, jogos matemáticos, entre outras, que defendem a possibilidade de 

a aprendizagem ter suas bases fundadas a partir do conhecimento que o aluno já possui e 

adentrar nos objetivos do nível de ensino que o aluno precisa atingir. 

Autores como D’ Ambrósio (2004 e 2005), Valente (2006), Lins (2006), Fiorentini 

(2003), Nacaratos (2006), e outros; sugerem que uma possível solução para o ensino da 

Matemática é que se procurem outros modos de ensinar de forma que os alunos entendam 

o que está sendo ensinado, se envolvam com seu aprendizado sem que sejam 

condicionadas a prestarem contas do que aprendem de modo pontual. 

Outros modos de ensino não significam inventar algo novo, mas fazer com que o 

velho se renove, ou seja, criar um novo(diferente) modo de fazer, com o velho, um novo 

ensino. E, nesse jeito diferente de fazer, devemos considerar que “[...] o ensino de 

matemática requer contribuição de outras áreas de conhecimento e que o fenômeno 

educativo é multifacetado. Muito embora esta visão seja, ainda, para o professor de 

matemática, algo recente e ainda, infelizmente, pouco difundido e aceito” (LINS, 2006, p. 

62).  

Isso aponta para um dos maiores desafios  sobre os quais a educação matemática 

pós-moderna tem se debruçado: o de fazer com que professores de Matemática procurem 

tornar suas aulas interessantes e significativas. Essa tendência de ensino aponta as 
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possibilidades de como fazer, enfatizando os conhecimentos prévios dos alunos como 

desencadeadores do interesse pela Matemática. Com isso, desfaz-se o pré-conceito de que 

a Matemática é uma disciplina difícil, que só é entendida pela minoria dos alunos nas 

diversas modalidades de ensino. Até porque, não há motivos sustentáveis que justifiquem 

colocá-la como uma disciplina mais complexa que as demais, quando se está atento para a 

forma correta de aproximar os alunos do conhecimento matemático e se tem consciência e 

conhecimento da Matemática quer que o aluno aprenda. O conhecimento lógico-

matemático depende de um grau de abstração, mas se inicia na concretude do mundo-vida 

que busca explicar. 

Kamii (2003) nos adverte que, ao longo dos anos estudantis das crianças, as quatro 

operações têm sido ensinadas de modo arcaico e absolutista, a memorização da tabuada, de 

fórmulas e propriedades parecendo ser a única forma de lidar com esse saber. No entanto, 

ao trabalharem com o material realizando atividades escritas ou não, as crianças 

reinventaram modos de lidar com o algoritmo, descontraíram-se, mostraram-se sempre 

dispostas a buscar procedimentos para alcançar os objetivos desejados. “O ensino restrito 

às atividades verbais ou com papel e lápis é discriminador, apesar de aparentemente 

dispensar o mesmo tratamento didático a todos os alunos. Este ensino, ao mesmo tempo 

em que se apóia em certas noções, as ignora.”( MICOTTI, 1005, p. 64).   

Ao nos colocarmos favoráveis à utilizar material concreto para ensinar Matemática, 

não o concebemos como substituto do lápis e do papel, nem como a única solução para a 

questão da aprendizagem das operações aritméticas nem que ele deva ser utilizado sempre. 

Contudo, pelo que nos mostraram as compreensões elaboradas e expressadas pelos alunos, 

pode-se concebê-lo como um recurso que favorece a aprendizagem em Matemática de 

forma salutar e significativa.  

Prof: Como você fez? 
Leo: Eu fiz assim: 3x8 eu fiz 8, 8, 8, que deu 24. No  monte de 10, 10 e verde, e 
aí eu fiz 12, mais 36. Olha, ver, tá certo? Olha  eu fiz: 20, 10, 30 e 4, 2, e 6. Tá 
certo? Já vi que tá mas eu pensei foi no jeito de faze e deu. 
Prof: E esse 4 e esse 2 e 6, será que não pode juntar? 
Leo: Acho que pode, mais isso eu vou pensar, né? Mas pode. Deixa eu ver, tá? 
Prof: E aí, o que descobriu? 
Leo: Foi bom porque eu vi no 10. Aí  ficou só dois no pequeno e aí a gente junta 
e vê, né? (Sit. 204) 

Com o material, Leo conseguiu avançar e realizou a operação multiplicativa pela 

adição. Decompôs o número na base 10 e juntou as unidades também na base 10. “Agora 

eu tô no redondo. Então eu fiz no jeito do redondo, eu achei até mais bom, né? Não faço 
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mais no vai um. Eu agora sei mesmo, que só no redondo... Mais aí eu quero vê se eu não 

sei, sei sim. Agora achei o jeito bom dessa coisa de conta, né?”( Sit. 129).  

Tiap: Prof!  Eu  posso desenhar um pouco?  
Prof: Represente a conta que está aqui. Vê  se você consegue.  
Tiapi: Três de 8 é, é, mais  10, mais 2, mais 3 de 10, mais 6. Fessora,  eu num tô 
intendendo não, não tô de jeito, de jeito. 

Prof: Vamos ver: Quanto é 3 x 8?  

Tiapi: Pera aí vou pensar de outro jeito.  Pera, pera, deixa ver, ver [...] 3 de 8, 8 
de 3. É isso: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Hum, 8, 8, 8. 
Tiapi: No monte deu foi 24. Foi, foi 2 de 10 e 4. Ver aí, deu foi tudo isso, foi 24. 
Parece é, é foi [...]. Foi sim. No monte fica bem na vista.  Eu  vejo e deu isso, né?  
Prof: E a soma, como deu? 
Tiap: Deu esse aqui foi, foi 24, né? 
Prof: E se dividir 24 por 8, como fica 
Tiapi: Dividir eu sou ruim, mais deixa eu vê aqui. É, é tem que mudar tudo, né? 
Mas, pera aí, fessora, acho que meu juízo deu, deu [...] Não deu, deu, óia, é 3, 
né? (Sit. 116). 

Ao longo dos cinco encontros/aulas, todos os alunos expressaram compreensões 

numéricas pela composição, decomposição, transformando as unidades na base 10, ordem 

e seriação, demonstrando que compreenderam a questão da reversibilidade em relação às 

operações, conseguindo abstrair o sentido dos números no decorrer do processo. 

Bicudo (2005, p.10) nos indica que são “[...] os atos mentais do sentir, intuir, 

imaginar, refletir, falar, simbolizar, generalizar, raciocinar, contar, medir, relacionar, 

presentes na atividade cognitiva que geram o conhecimento matemático”. A presença 

desses atos certamente favoreceu o entendimento do sentido do número. Nas falas dos 

alunos, acreditamos que esses atos estiveram presentes o que nos diz que os alunos 

aprenderam e se sentiram inseridos no processo de sua aprendizagem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos não apresentavam a resposta de imediato, o que significa que pensavam, 

imaginavam, montavam, (re)montavam e desmontavam, intuíam, relacionavam. Ao 

falarem, sentiam-se aprendendo, convencidos de que eram capazes de fazer sozinhos. Isso 

nos levava, muitas vezes, a deixá-los tentando e a não apressar o passo. Preocupava-nos 



175 

 

ver a situação sendo articulada e conduzida por eles. Consideramos ser importante deixá-

los elaborar sua própria maneira de raciocinar e acreditamos que estes procedimentos 

adotados mostraram-se fundamentais, pois entendemos que eles se configuraram  positivos 

no decorrer dos trabalhos, levando os alunos a pensarem sobre o que faziam.  

 

 

 

 

 

 

 

A montagem com as peças demonstrou serem elas aliadas do aluno para perceber o 

movimento que ele tem de fazer para conseguir os resultados das operações. O modelo 

elaborado parece tê-los feito compreender que o número não é algo estático, a ser 

conseguido só decorando a tabuada. Ao contrário, criaram suas próprias possibilidades de 

proceder e ver os seus resultados aparecendo. Ainda assim, ficou visível a baixa auto-

estima em relação à Matemática. Alguns comentários nos diálogos apontam esse fato: 

Prof: E a B, como você fez? 
Luk: Essa não foi muito boa, não. Eu que não sei mesmo é de dividir. Mas,  olha 
aqui:  peguei 54 de um e dividi num monte de 9. Aí eu vi que o daquela outra. Se 
o monte é de 6, aí é 9. Mais se o monte é de nove, aí é 6. Isso tá aqui no monte, 
né? 
Prof: Mas não demorou, não? 
Luk: Mas num tem outro jeito. Passei um tempão. Mas, mas tá certo, 
professora? 
Prof: Como você fez pra chegar a isso desse jeito? 
Luk: Eu... 54 de 10 e 4, mais aí deu de ser de 9. Então  eu pensei, pensei e fiz 
assim, contando 54, de um de um até 54. Aí foi tirando uma para cada uma das 
meninas até que cheguei no fim. 
Prof: E se não tivesse dado exato, o que você tinha feito? 
Luk: Num sei não, professora. Mas aí eu via, né? 
Prof: Agora me diz quantas tem em cada monte? 
Luk:  Tem seis, né,  professora?  
Prof: E quantas eram as meninas de que você fala? 
Luk: É pra dividir em 9 meninas, né? 
Prof: E o  que você conclui? 
Luk: Eu concluí, que dividindo assim, do jeito que eu fiz, deu. Deu que elas 
ficaram com, com 6. Tá aqui as seis e as nove. 
Prof: E o que mais você viu?  
Luk: Eu vi que tanto faz, mais aqui pediu na menina, né? 
Prof:Tanto faz o quê? 
Luk: Tanto faz 6 no nove e 9 no seis. Ele junto dá é 54, sô.  
Prof: O que mais você entendeu? 
Luk: Eu entendi que tô ficando bom de conta, mais ainda sou fraco, né? (Sit. 
245) 
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Prof: Você fez as contas? 
Tiapi: De conta eu sou bom não. Mais eu até gosto! Gosto  mais é com ele. A 
gente confere e vê, vê, é, é isso [...] Eu  até entendi foi tudo, né?  O de mais, o de 
tirar,o de fazer no 10, o de reparti também entendi. O de fazer na multiplicação... 
E agora troco no redondo.  É  no redondo que eu faço.  No  laranja, é, ele é o 10. 
Mais toda vez eu fico no pensamento de fazer, aí eu faço, né? (Sit. 238). 

O aluno demonstra sentir-se confortável diante do trabalho que realizou, o que  

indica se poder prosseguir com atividades mais complexa e ampliar possibilidades, 

oportunizando ao aluno outras maneiras de trabalhar com o número de modo que ele não 

se prenda apenas em um único material. Também, há que se ter o cuidado de não cair na 

ilusão de que só o material vai resolver o problema da aprendizagem. Nesse sentido, 

Moreno (2006, p. 46) alerta: 

Ao supor que as aprendizagens acontecerão pelo único fato de manipular 
material concreto, promovem-se situações nas quais o professor “dita para o 
aluno o procedimento a seguir, dizendo-lhe, por exemplo, diante de um problema 
de adição, “coloque 4 fichas, depois coloque mais 5 fichas, depois conte todas”. 
Neste caso, não é o aluno que faz uma escolha dentro do repertório de seus 
conhecimentos em função do problema apresentado e, portanto, não se produz o 
processo dialético de pensamento e ação”. 

Com base em pesquisas realizadas com professores das séries iniciais, Zurino 

(1995) aponta-nos outra concepção errônea de utilização de material concreto para ensinar 

Matemática: o ideário de que o aluno deve construir o conhecimento sozinho. De acordo 

com a autora: 

Aprender sozinho não significa de forma alguma que a aprendizagem possa se 
realizar como um ato individual de um sujeito isolado do mundo. Significa, 
porém, que a aprendizagem não pode ser concebida como um processo 
totalmente determinado pelo ensino sistemático, que a atividade intelectual do 
sujeito desempenha um papel essencial na apropriação do conhecimento, que é 
possível aprender interagindo com os objetos e consultando com os demais, que 
a partir destas interações o sujeito em questão expõe múltiplos problemas de 
conhecimento e tenta resolvê-los. (Ibid, 1995, p. 8 )   

Entender que a aprendizagem escolar insere-se em um processo mais amplo não 

significa desvalorizar o papel da escola, do professor e de seus pares. Muito pelo contrário, 
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o ensino deve levar em conta as nuanças que envolvem a natureza do processo de 

aprendizagem, conclui a autora. 

Esta atividade mostra o raciocínio feito pelo aluno para que as operações fossem 

realizadas, porém, muitas intervenções ocorreram até que compreendesse o modo de fazer, 

isso nos diz da importância da intervenção no aprendizado do aluno. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Acreditamos que a proposta de ensinar Matemática nas séries iniciais, utilizando-se 

de materiais concretos para promover esse ensino, pode ser concebida e trabalhada, 

desencadeando processos produzido pelo pensamento o que nos leva a crer na necessidade 

de iniciarmos de onde o aluno sabe e prosseguir na escuta para poder avançar com 

propostas mais complexas. De modo que o pensar seja um exercício que provoque 

mudanças significativas a levar o aluno a conceber a Matemática escolar como um 

conhecimento em construção a ser percebido pelos sentidos. Isso porque, o “[...] 

pensamento é movimento de articulação de sentidos percebidos. Os sentidos percebidos 

podem ser explicitados por intermédio da linguagem que pode se corporificar de vários 

modos como, por exemplo: oral, gestual e pictórico” (BARRETO, 2005. p.101).  

Diante das falas e produções dos alunos, que são muitas, é perceptível que o 

Material Cuisenaire foi útil e significativo para que eles elaborassem e expressassem 

compreensões em relação às operações fundamentais.  Relacionando as peças (cores) aos 

números, compondo e decompondo números, pela montagem e desmontagem com o 

material compreenderam o sentido das operações. Desse modo, foram articulando 

estratégias e descobrindo modos e procedimentos para encontrar, aritmeticamente, as 
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soluções que desejavam. A articulação das idéias estabelecidas nos diálogos entre alunos-

alunos-pesquisadoras-objetos  desencadearam o pensamento lógico-matemático, dando 

sentido ao trabalho com números. Ao final dos cinco encontros/aula, ao realizar e 

comunicar o que faziam, os alunos compreenderam que realizar as operações utilizando a 

base 10, facilita o processo operatório. Compreenderam, também, que a multiplicação pode 

facilmente ser transformada em adição e que a adição também se torna mais compreensível 

quando os números são transformados em base 10 para que sejam somados.  

Segundo Panizza (2006), as articulações sociais fazem promover conhecimentos. 

Assim, explica que espaços de discussão devem ser incluídos nas aulas de Matemática, 

pois “[...] favorecem a explicitação, a justificativa e a validação dos conhecimentos que os 

alunos utilizam na resolução de problemas, processos que são constitutivos do sentido dos 

conhecimentos” (PANIZZA, 2006, p. 135). A autora afirma ainda que, no diálogos 

promovidos entre crianças menores, suas próprias discussões estabelecem algumas regras. 

[...] percebe-se que as argumentações de nossos alunos não são somente simples 
explicações, mas adquirem muitas vezes o caráter de provas, às vezes empíricas 
ou pragmáticas [...]. Isto é, são explicações que, na discussão, são submetidas à 
aceitação ou rejeição racional, argumentadas, dos companheiros (Ibid, p. 136). 

As idéias apontadas pela autora entram em contraste com dois modelos de ensino: 

aquele em que o professor somente explica, fala, mostrando o conteúdo, expondo 

exemplos e solicitando que os alunos resolvam exercícios ou problemas baseados em 

modelos pré-estabelecidos, e aqueles baseados em práticas didáticas em que os problemas 

são apresentados para que os estudantes os resolvam, supondo que o conhecimento surgirá, 

espontaneamente, pela simples atitude de enfrentar situações de resolução de atividades 

baseada em modelos pressupostamente fáceis.  

A proposta de Pinizza (2006) aponta para um perfil de aluno que, diante de uma 

tarefa, possa refletir e representar o que faz de forma autônoma, a partir da qual, encontra 

significado e avança buscando construir seus conhecimentos. Sugere que resolver 

problemas é condição necessária para aprender Matemática, mas a caracterização de um 

problema não se estabelece pelo simples enunciado, mas pelo modo como o aluno se lança 

a resolvê-lo.  

 Tudo que foi dito, nos leva a compreender que, o ensino da matemática, nas séries 

iniciais ou não, deve sempre proporcionar possibilidades de que o aluno encontre 

estratégias próprias para continuar aprendendo e não o desafio que o leve ao desânimo por 

não encontrar alternativas de poder resolvê-lo 
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CAPÍTULO V 

5.  EXPICITANDO O COMPREENDIDO 

Prof: O que você iria fazer com ele? Você iria montar as coisas ou iria estudar 
Matemática? 
Sabi:Eu ia fazer as duas coisas:  ia estudar Matemática, ia também montar as 
coisas que eu gosto de fazer, né?  Dá  pra fazer também Matemática e também 
outras coisas, né? Mas lá na escola a gente não faz assim desse jeito. A  gente só 
faz conta, né? Então, então [...] A gente erra, e na prova, a gente não fica 
acertando assim. 

(Sit. 261).  

5.1 Refletindo sobre as Partes: Elos que se Ligam Dando Forma o Todo  

As reflexões deste capítulo não têm a pretensão de apontar considerações finais ou 

conclusões. Isso seria colocar esta pesquisa em tempo findo, estanque, e fazer dela algo 

pronto e acabado, o que seria um equívoco, pois teríamos que a homogeneizá-la, sugerindo 

que ela se apresentasse semelhante ao olhar de todos a lesse, desconsiderando a 

subjetividade de cada um e o lugar que ocupa no tempo e no espaço. Fugimos dessa 

concepção. 

Ao contrário, concebemos-na inacabada, de modo que cada pessoa que a leia possa 

estabelecer articulações próprias e diferir seus pensamentos de outrem. Essa concepção nos 

parece importante, porque como seres de possibilidades que somos, dinâmicos, em 

constante devir, a cada olhar atento a um trabalho realizado abrem-se compreensões e 

novos projetos são lançados.  

Com essa compreensão, esta pesquisa foi se fazendo e, nessa trajetória, escolhas 

foram feitas, possibilidades foram antevistas, algumas pereceram, e outras foram colocadas 

à espera de uma nova empreitada. Portanto, cada vez que este trabalho for lido ou 

examinado com profundidade, novas possibilidades podem se abrirem e novos horizontes 

podem tornar-se sensíveis, de acordo com as concepções e limites de pensamento de quem 

o examine, sem esgotar o assunto tematizado nem os limites que aparecem como o fundo 

sobre o qual se destacam os elementos do primeiro plano. O primeiro plano, aqui, é o que 

foi emergindo na reflexão da pesquisadora e orientadora que, preocupadas com o rigor que 

requer o ato de pesquisar, mantiveram o cuidado aos modos como a pesquisa foi 

deslanchando, atentaram-se também, para o que se mostrou à percepção, abarcando os 

aspectos significativos que fazem sentido para a pergunta.  
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 Desse modo, este capítulo faz um movimento de (re)elaboração de compreensões 

no intento de que, com essa reflexão, possamos reunir asserções que propiciem um terreno 

fértil a discussões, ao repensar de práticas pedagógicas, reflexões sobre o ensino e sobre o 

ensino e aprendizagem da Matemática. Sem com isso, fechar a pesquisa em si mesma, 

esgotar o assunto, ou expô-la como um bem particular. Antes, a idéia é compartilhar 

experiências, fazer dela um lócus de discussão, interlocução. 

Com esse olhar atento ao percebo, sentimos que é dado o momento de refletir sobre 

o tempo vivido, sobre as experiências vivenciadas antes e no decorrer da trajetória da 

pesquisa. Períodos de idas e vindas em que compreensões foram elaboradas e articuladas 

com percepções das falas dos sujeitos, da fala da orientadora, da minha como 

pesquisadora, das literaturas relevantes para a investigação, das contribuições do grupo de 

estudo, dos (as)colegas e da banca de qualificação. Enfim, é preciso dar um passo atrás e 

perceber que, para a realização desta pesquisa, tão importante quanto o eu, foram os não-

eus, nós... os outros...no mundo-vida, todos pré-ocupados com a educação, o ensino, o 

ensino e a aprendizagem, a aprendizagem e o ensino, a Matemática e seu ensino.    

Assim, ao modo de um sobrevôo, intentando fazer uma síntese, buscamos mais 

compreensões sobre o já compreendido, elaborar outras compreensões e outras mais e 

ainda outras, a dizer: fazer um exercício de metacompreensão. Buscar, nesse quase 

movimento de transcendência, não no sentido espiritual, mas à moda de um sobrevôo 

imaginativo, reflexivo, condensar as asserções que se desvelaram importantes e 

esclarecedoras da pergunta formulada, na segunda metade da introdução desse trabalho.   

A introdução prenuncia toda a trajetória da pesquisa. Foi sua composição que 

permitiu rever a trajetória de minhas experiências de vida profissional e pessoal, 

possibilitando que decisões fossem tomadas e posturas assumidas. Ao compô-lo, defrontei-

me com inquietações profissionais, grandes embates comigo mesmo. Eram muitas as 

dúvidas sobre o recorte a ser feito para iniciar o trabalho. Sabia, desde a decisão de fazer o 

mestrado, que minha pesquisa se faria em torno de dificuldades de aprendizagem, assunto 

que sempre me inquietou. Mas quais dificuldades?  Com um tema muito vasto, a indecisão 

perdurava.  

Buscando modos de prosseguir, engajei-me em um grupo de estudos. Nas 

discussões, defrontei-me com leituras difíceis: (Heidegger, 2006; Merleau-Ponty, 2007). 

Tentando compreendê-las, aproximei-me de leituras que abordavam aspectos 

significativos sobre o termo compreensão, ou seja, ato mental por meio do qual o 
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significado das coisas é apreendido (BICUDO, 1998). Este conceito me chamou a atenção. 

Mais que isso, parece ter iluminado o caminho a ser seguido. Permitiu encontrar-me com a 

pergunta norteadora desta investigação. Como alunos com dificuldades de aprendizagem 

expressam compreensões Matemáticas ao lidarem com o material Cuisenaire em situação 

de ensino, e o que compreendem nessa lida?  

Nomear esta pergunta como inquérito de investigação foi uma decisão importante 

para a orientadora e pesquisadora, porque, já nos termos que a compõem, está implícito por 

onde teríamos que transitar e perseguir o interrogado. Ou seja, com ela elegemos os 

sujeitos – alunos com dificuldades de aprendizagem em Matemática; o material a ser 

utilizado - Material Cuisenaire; e o que queríamos compreender com o fenômeno inquirido 

– Como compreensões são expressa por alunos com dificuldades de aprendizagem em 

matemáticas ao utilizarem esse material em situação de ensino.   

Essas decisões direcionaram a trama tecida em toda trajetória da investigação, 

porque, além das decisões já colocadas, ao esclarecer a pergunta, fizemos a opção pela 

fenomenologia como abordagem de pesquisa. Assim, no capítulo I, texto que esclarece a 

pergunta, esse passo dado é assumido quando corroboramos com os pensamentos de 

Martins (1992), Bicudo (1992, 1996), Heidegger (2005), Freire (2005), Merleau-Ponty 

(2006), para esclarecer o termo compreensão. Os outros foram esclarecidos, quando este se 

esclareceu.    

Assumir a fenomenologia como abordagem de pesquisa foi outro passo importante, 

porque nos possibilitou o afastamento de pressupostos teóricos a apriori. Ao invés disso, 

permitiu nos ir-à-coisa-mesma, descrever o visto, o dito pelos sujeitos,  sem a preocupação 

com os resultados em si, com erros ou acertos, e direcionou nossa intencionalidade ao que 

fosse se mostrando na trajetória da pesquisa. Esse foi o caminho escolhido para trilhar e 

encontrar modos de explicitar o fenômeno que investigamos.  

Diante do desafio projetado, iniciou-se o trabalho com os alunos, sem que as 

atividades fossem pré-estruturadas, elaboradas antecipadamente, interrogando-os 

heuristicamente, fazendo-os descobrirem modos de fazer Matemática. Movimentando-nos 

em torno da região de inquérito, esforços foram dispendidos no sentido  de que,  junto 

com... pesquisadora-orientadora-sujeitos-interrogado - os outros/nós e a própria pesquisa, 

sendo no mundo-vida e com ele experienciando a vivência, nos projetamos em doação para 

que compreensões se abrissem. Com as compreensões que foram sendo elaboradas, 

fizemos a interlocução entre as falas dos sujeitos, nossa interpretação dessas falas, as 
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teorias relevantes para a pesquisa e nossas próprias compreensões sobre a Matemática e 

seu ensino.  

Intentamos, a partir de então, explicitar o compreendido, clarear pontos confusos, 

apontar contribuições e questionar outras possibilidades que se abriram ao interrogado. 

Neste movimento de ir e vir, temos consciência da importância das inter-relações 

estabelecidas, em que, no fazer e transfazer, compreensões foram elaboradas pelos alunos, 

por nós em co-presença no mundo-vida no qual estamos imerso, que foi-é pano de fundo, 

para que as compreensões matemáticas fossem elaboradas e expressadas pelos alunos ao 

utilizarem o Material Cuisenaire para efetuar as operações fundamentais..  

Assim, nossa compreensão põe em destaque os aspectos da pesquisa que se 

mostraram significativos à questão que nos interrogamos. A princípio, as produções e o 

modo como os alunos iniciaram o trabalho com o material, expressando por meio dele suas  

vivências, e o que de significativo doava-se aos seus olhares atentos, envolviam-se e 

comunicavam-se, por meio de gestos, falando das figuras que criavam, da ralação que 

faziam do material com os números. Enfim, o que compreendiam ao lidarem com as peças. 

Expressavam-se montando objetos, desenhando, pintando, conversando, trocando idéias, 

sorrindo, arrumando, desarrumando, duvidando, se angustiando, pensando. Depois, 

expressaram oralmente as compreensões elaboradas, falando, dialogando como os colegas, 

questionando, sendo questionados, explicitando o modo como realizavam o trabalho. 

Assim, elaboraram compreensões ao utilizar o Material Cuisenaire para fazer Matemática.  

Também, pelo modo como se portavam; inseguros, curiosos, atentos, 

conjecturando, as possibilidades de fazer Matemática se ampliaram. O pensar revelado na 

ação reproduzia suas realidades e os horizontes que se abriam projetando-os para  o vir-a-

ser, sendo, em constante devir, sentindo-se aprendendo.  

Suas produções iniciais: casas, currais, castelos, escadas, peixes, pisos de casas, 

árvores, torres, borboletas, monumentos, quadrados, retângulos, triângulos, pirâmides. 

Criações retiradas de suas vivências demonstravam a criatividade que ia se expondo 

habilmente para elaborar e expressar o que compreendiam ao lidarem com as peças. Nesse 

fazer, a Matemática se mostrava de modo subentendido para eles. Até então, pouco ou 

nada era percebido de Matemática. A percepção que tinham com o que faziam ia de 

encontro à Matemática escolarizada que conheciam.  

O modo como trabalhavam com as peças revelava o ser que age em pensamento, 

que internaliza e ao mesmo tempo externaliza o pensado e os modos como compreende e 



183 

 

que se põe a fazer. Assim, foram elaborando e expressando suas compreensões sobre as 

operações fundamentais.  

O processo desencadeado foi lento, mas, com ele, compreensões foram elaboradas, 

projetando-os a fazerem escolhas diante das peças e das atividades propostas. Articulando 

estratégias, desenvolveram procedimentos, pensaram outras possibilidades, falaram, 

erraram, acertaram, fizeram e transfizeram e foram compreendendo o sentido do número 

diante de cada situação que lhes foram apresentadas.  

Ao serem interrogados sobre o que produziam, se faziam de rogados, disfarçavam, 

afirmando que estavam brincando. Ao brincar, percebiam e se envolviam com os aspectos 

lúdicos do material. Por conseqüência, a Matemática foi se revelando, ao descobrirem que 

as peças poderiam apresentar-se como números. Relacionando as cores aos números, 

compreenderam que poderiam fazer contas. A Matemática se presentificava como um 

conhecimento que flui, como  por conseqüência do projetar-se ao (des)conhecido.  

Foram essas primeiras compreensões expressadas pelos alunos, que nos revelou a 

primeira categoria que discutimos: Compreensões expressadas pelos alunos, que apontam, 

a um só tempo, para conteúdos matemáticos e para além deles. 

 Não podemos dizer que o fato de se montar figuras, desenhá-las e pintá-las 

configure a existência da Matemática. Embora ela esteja aí, o processo de maturação ainda 

não percebeu o seu sentido. Mas, quando inquiridos sobre o que faziam, a Matemática era 

evidenciada. Com esse modo autêntico de expressar o que compreendiam, entendemos que 

apontavam para a Matemática quando comparavam as peças, identificavam comprimentos, 

colocavam-nas na ordem do maior para o menor, do menor para o maior, montavam 

escadas, castelos, torres. De repente, afirmavam: Olha só, vê aqui! Mas também pode dizer 

que elas são números. Essa, mais essa, dá essa. Elas são muitas! Eu posso jogar de acertar 

e de errar, contar, fazer conta. Expressaram esse pensar em várias situações.  

Agindo sobre seus próprios atos e pensamentos, fazendo, transfazendo, vendo, 

sendo interrogados, interrogando, compartilhando idéias com os colegas, montando, 

juntando, compondo e decompondo, trocando valores por outros, comparando, tirando, 

colocando, igualando; o algoritmo se evidenciou. Esse foi o modo que os alunos 

encontraram para realizar as operações fundamentais com as peças. Expressavam os modos 

pelos quais compreendiam, gesticulando, olhando, vendo, fazendo, sobressaltando-se 

quando percebiam que seus feitos não correspondiam ao que falavam. Ou seja, 

compreendiam e expressavam compreensões matemáticas com o material, pondo-se em 
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atentividade ao que faziam. Pensando e articulando ações estratégicas, experimentaram a 

arte da descoberta.  Assim, no processo de maturação e crescimento das habilidades 

cognitivas, a Matemática foi se mostrando.  

Concentrados, interessados, angustiados, impacientes, solicitavam tempo para 

pensar. Sem serem pressionados a acertar, reorganizavam o pensamento, articulavam 

raciocínios e projetavam-se em devir. Desse modo, compreensões se abriam, abarcando o 

sentido das quatro operações quando, depois de muita labuta, perceberam que efetuar as 

operações fundamentais transformando os números na base dez, seria algo tão simples 

quanto contar os números um a um. Neste processo de descoberta, a necessidade de saber a 

tabuada de cor não foi pronunciada. A multiplicação virou soma de parcelas iguais, a 

divisão virou repartição de porções que se repetiam em totais iguais.  

Na contagem inversa, retornavam à multiplicação. Compreenderam isso, juntando, 

fazendo montes, desenhando, pintando, testando, trocando um número (peças) por outro, 

transformando unidades simples em dezenas e agrupando-as em unidades de dezenas que, 

juntas, formavam o todo - em matemática - total, produto, resultado.   

Ao expressarem o que faziam, o fazer contas passou a ser contar, o vai um 

transformou-se em aqui tem mais um dez. Expressavam suas compreensões apresentando 

oralmente as atividades escritas que realizavam com ar de autoridade. Já não aceitavam 

sugestões e diziam fazer do modo que faziam, porque assim é que viam e compreendiam. 

O raciocínio era longo, mas não erravam porque até provavam o resultado obtido. 

Assim, as crianças mostraram que compreender a lógica das operações 

fundamentais, pode ser um ato de descoberta e não de repetições automáticas. Desse modo, 

os alunos foram de encontro a crenças estabelecidas, por concepções errôneas, que 

acreditam ser a Matemática uma ciência pronta e acabada, que a concebem de modo 

apriorístico, pertencente ao mundo das idéias. Uma Matemática como um objeto em si e 

para si mesma, que desconsidera o ensino dos processos lógicos operatórios que envolvem 

o seu conhecimento construído histórica e socialmente.   

Desse modo, o que foi dito nos discursos orais e escritos dos alunos, sugere que 

percebamos e compreendamos a Matemática como uma ciência que serve para quantificar 

e organizar as coisas que ocupam os espaços no mundo em que vivemos e com co-

existimos. Isto porque, é no mundo-vida, da experiência, que este saber encontra sentido e 

se doa ao olhar atento, que não o utiliza como uma ciência que se basta a si mesma, se 

fecha na axiomatização e categorização.  Um mundo onde, até para calcular com 
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calculadora, o pensamento tem que ser acionado. A técnica tem sua utilidade em muitas 

experiências, mas quem a elabora é o ser que pensa e está em constante devir. 

Com essa concepção, entendemos, então, que o sentido da Matemática não pode ser 

transmitido, mas experienciado pela intencionalidade de cada um diante dos desafios que 

se propõe vencer. Se não a compreendemos assim, seu sentido se desvanece, se esvai, e 

saímos na contramão, esquecendo-nos de que este conhecimento vem se organizando ao 

longo do tempo histórico-social e cultural, como modo de o homem expressar o que 

compreende no meio em que vive, utilizando esse conhecimento em função de suas 

necessidades.   

Desse modo, podemos perceber que a utilização do conhecimento matemático só 

encontra sentido se a Matemática ensinada fizer sentido para quem ensina e para quem esse 

ensino é dirigido. Daí, devemos conceber o ato de ministrar aulas ser diferente de ensinar. 

Ensinar é proporcionar condições para que os alunos construam seu próprio conhecimento. 

Dar aulas é ficar expondo conteúdos, induzindo os alunos a repetirem sem nada pensar. 

Ao se expressar e dizer como elaboravam compreensões sobre as operações 

fundamentais, os alunos deixaram perceber que as múltiplas dificuldades que incidem nas 

atividades matemáticas é fruto da inadequação dos modos de ensiná-las. Esses modos 

podem advir de condicionantes estruturais da sociedade e do sistema de ensino. Ou das 

concepções de ensino que se refletem nas práticas pedagógicas condicionadas por esse 

sistema. Assim, é inquestionável que as transformações no ensino são inseparáveis das 

transformações sociais mais amplas e, em especial, da postura assumida pelo professor 

diante dos alunos e da Matemática que ensina. 

Falamos da postura do professor que se envolve no ato de ensinar consciente de que 

essa ciência, como qualquer outra, requer domínio e tratamento metodológico adequado 

dos seus conteúdos. No entanto, parece-nos que a grande contribuição desta pesquisa é a de 

que percebamos a importância de dar voz e ouvir o que os alunos têm a dizer, além de 

tempo para que pensem, se interroguem, se expressem e busquem procedimentos próprios 

para entender o que lhes é proposto que aprendam. 

 Amalgamando conhecimentos sobre os conteúdos e valorando o potencial dos 

alunos, antevê-se que a escolha do material não se dá por acaso, mas em função da 

necessidade de fazer com que os alunos compreendam a Matemática que ensinamos. 

Assim, se pode fugir dos modismos e da concepção de que a presença do material concreto 

em sala de aula garante a eficiência do ensino. Isto não é verdade. O material é muito 
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importante, porque, diante da proposta de atividade e das intervenções do professor, ele é 

um facilitador, um trampolim. Mas, é só isso.  

Ao longo dos discursos dos alunos, também se pôde perceber a importância do ver, 

para que entendessem como os números se movimentam para formar outro número. Isso 

nos mostra que simples palavras podem não alcançar o mesmo efeito que conseguem os 

objetos ou as imagens, mesmo que estáticos ou em movimento.  No caso da introdução de 

conhecimentos matemáticos, elas não são suficientes para torná-los perceptíveis ao 

entendimento dos alunos. O que não implica dizer também, que as aulas de Matemática 

devam ser ministradas somente a partir de objetos concretos e muito menos que devam 

dar-se sempre e a partir de um mesmo material. A escolha do material deve ser feita em 

vista do quê, quando e a quem ensinar.  

  No entanto, para que a utilização de materiais concretos seja significativa no 

aprendizado de determinados conteúdos matemáticos, especialmente nas séries iniciais, 

quando a criança precisa de ponte para que o seu conhecimento se constitua, não basta 

fazer uso do material concreto, é preciso também analisar e interpretar os diferentes tipos 

de manifestações dos alunos. Diante das quais, não se pode deixar de pensar numa 

Matemática menos dramática, em que, a criança, ao mesmo tempo em que a realiza, faz e 

aprende, também se envolve com o cálculo mental, com a ludicidade, com a arte, com o 

desejo de querer fazer. E também não se podem privar as crianças de falarem, envolverem-

se anunciando o que fazem, conversando sobre, participando. Contudo, cabe ressaltar que 

ao utilizar o Material Cuisenaire para ensinar Matemática este deve proporcionar prazer, 

mas com intencionalidade. A tarefa de quem se propõe a ensinar é fazer com que o aluno 

aprenda. Qualquer recurso didático que utilizamos dever ir além da sua simples utilização.  

Ao trabalhar com o Material Cuisenaire, as crianças demonstraram interesse, 

criatividade e entendimento no aprendizado das operações fundamentais. No entanto, fazer 

uso desse material exige que se tenha conhecimento de suas possibilidades, limitações, e 

também da atentividade do professor às possíveis intervenções.   

Não é possível dar aulas sem conhecer a matemática, os modos de seu ensino e o 

aluno. Nesta pesquisa, constatamos que para conhecer o aluno faz-se necessário pôr-se em 

posição de auscultador. Auscultar, aqui, é mais que escutar, assim como refletir é mais que 

pensar. Escutar é ouvir.  Auscultar não é só ouvir, mas perceber que os alunos se 

pronunciam através da fala, da escrita, do olhar, de gestos. Estes aspectos mostraram-se 

bastantes evidente nesta pesquisa. Auscultando os alunos, percebemos que eles se 
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interrogam e interrogam os outros, apresentam soluções, cometem erros, acertos, mostram 

suas dificuldades, constroem raciocínios, elaboram e expressam compreensões. E com seus 

vocabulários ingênuos ou brincando, revelam seus modos de pensar, interpretar, apresentar 

sugestões, preferências por esse ou aquele modo de fazer, tendências, potencialidades, 

expectativas, insatisfações, temores, crenças e bloqueios.  

Cada revelação tem seus significados que nem sempre se apresentam de forma 

explícita. Para o professor que perceba, interprete e valore cada revelação dos alunos e se 

disponha a falar com eles em co-presença, o Material Cuisenaire pode ser um excelente 

recurso didático para despertar seu interesse e fazê-los compreender os processos que se 

imbricam e se inter-relacionam, para que as operações fundamentais sejam compreendidas. 

A trajetória desta pesquisa nos mostrou ainda que, antes de nos dispor a ensinar 

Matemática utilizando esse material concreto, o objetivo inicial é saber quem são os alunos 

com quem trabalhamos, como estão em relação ao que queremos ensinar, o que querem 

eles diante desse ensino e, principalmente, o que eles podem aprender.  

Desse modo, podemos dizer que: o problema da não ineficiência dos materiais 

concretos para ensinar não está no material, mas nos modos e fins para os quais são 

utilizados; as estratégias a serem utilizadas não dependem dele, mas da forma como se 

concebe o ensino; o material só é interessante quando faz sentido para o aluno e o conduz à 

busca de solução da atividade que deseja resolver; o material só deve ser utilizado quando 

com ele for possível articular os conteúdos aos conceitos a serem compreendidos.  

Nossa pesquisa mostrou também, que é importante perceber que os alunos 

concebem o aprendizado em tempo e espaço diferentes, e que, as intervenções devem 

ocorrer mediante possibilidades individuais. Não concebemos esta afirmação como sendo 

algo fácil de por em prática, no entanto, diante dos modos como se portaram os alunos, não 

há como não reconhecer e afirmar que cabe ao professor potencializar e mediar o fazer do 

aluno, muitas vezes individualmente. É o aluno que tem de fazer e só poderá iniciar a fazer 

do ponto em que está, ou seja, pelo o que sabe, mas, o mediador tem de perceber o que ele 

sabe e possibilitar-lhes modos de avançar em seu aprendizado.    

Assim, a compreensão das relações numéricas, intrínsecas aos processos 

operatórios, precisa estar sob o domínio dos alunos, porque estas lhes serão úteis no 

decorrer de toda sua vida dentro e fora da escola.  No entanto, como passo para atingir esse 

domínio, a memorização das tabuadas quase sempre é exigida. Esquecemo-nos de que, 

dessa prática, cada vez menos apropriada, se é que um dia foi, não decorre a descoberta 
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dos processos que resultam do ato de reunir ou decompor números.  Isso porque, os totais, 

necessariamente não dependem do ponto de partida, mas do ponto de chegada. Nesse 

processo, estão as relações de ordem e inclusão hierárquicas, que é a compreensão de que 

todos os números anteriores estão contidos no subseqüente. Essas relações são complexas a 

princípio, mas, sem elas a compreensão da operacionalização com os números fica 

comprometida. Sem estas relações, também não serão compreendidos os produtos, porque 

não se saberá que estes são resultados de somas de parcelas iguais. Isso quase nunca é 

evidenciado, por conseguinte, os resultados das tabuadas terminam sendo porque têm de 

ser. Neste último caso, a construção do número está pronta e acabada e o sentido da 

Matemática se esvai, esvaindo-se também o interesse do aluno em aprender.  

Refletindo sobre a reversibilidade, que é um processo importante na compreensão 

das operações fundamentais, consideramos que esta é um ato da consciência, é uma 

mobilidade que garante aos alunos lembrar-se do número anterior, antecipar ou fazer 

estimativa, retroagir o processo, refazendo o raciocínio. Entendemos que é esse processo 

que leva à lógica e ao conhecimento matemático sistematizado. O material se mostrou 

significativo para que os alunos entendessem esse processo, por exemplo, compreendendo 

que o vai um, não é um, e sim dez. 

Aprender e ensinar, numa perspectiva fenomenológica, que é a nossa, consiste em 

vermos o outro sendo, ser de possibilidades. Esse pensar se manifesta quando entendemos 

que os alunos, ao mesmo tempo em que são inseridos no mundo do ensino sistematizado, 

concebem sua aprendizagem pré-reflexivamente, de forma conflitiva, quase que sem 

motivos óbvios. E, diante de diferentes papéis nos espaços geográficos em que vivem, 

outros interesses chamam sua atenção e, na maioria das vezes, são os seus preferidos.  

O contexto fora da escola é repleto de atrativos que convencem o aluno de que 

estudar é difícil. E é. Também, facilmente se constata a dificuldade da escola, dos 

professores e dos pais para convencê-los de que estudar significa esforço, e por isso requer 

dedicação. Mas que, se nos dedicamos a ele com perseverança, nossos horizontes se 

ampliam em muitas direções e possibilidades diversas se lançam ao nosso encontro.    

Desse modo terminamos nosso trabalho deixando em aberto várias possibilidades 

de discussões e interlocução: sobre o ensino, a aprendizagem, dificuldades de 

aprendizagem, concepções de ensino e de aprendizagem, material concreto para ensinar, 

teorias sobre ensino e aprendizagem, formação de professores, fenomenologia. 
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Aos professores que se propuserem ensinar Matemática de forma a que os alunos 

aprendam, além de tudo que foi dito, parece-nos relevante considerar o que Lorenzato 

(2006) sugere:  

Ensinar com conhecimento, analisar a moda, valorizar a experiência de magistério, 

investir em formação, auscultar o aluno, começar pelo concreto, considerar o contexto 

grupal, aproveitar a vivência dos alunos, partir de onde o aluno está, não saltar etapas 

porque o tempo é pouco, respeitar a individualidade do aluno, tomar cuidado com o 

simples, o obvio e o acerto, atentar para a linguagem matemática, valorizar os erros dos 

alunos, interpretar a matemática como instrumento, explorar as aplicações da matemática, 

ensinar integradamente aritmética, geometria e álgebra, propiciar a experimentação, 

favorecer a redescoberta, enfatizar os porquês matemáticos, historiar o ensino, construir o 

laboratório de ensino de matemática, desmitificar a matemática, assumir a melhor postura 

profissional, pensar no que falou.  
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VII ANEXOS   

 

Em anexo ao texto impresso deste trabalho se encontram gravados em mídia digital: 

 

• Parecer de aprovação do projeto de pesquisa pelo pelo Comitê de Ética da UFG, o 
qual deu origem a este trabalho; 

• Autorização para a realização da coleta de dados no projeto Vivenciando a 
Matemática com alunos do Ensino Fundamental.  

• Modelo do Termo de Consentimento Livre Esclarecido exigido pelo Comitê de 
Ética da UFG. 

• O modelo do documento Consentimento da participação da pessoa  como Sujeito 
participante da pesquisa que os pais das crianças assinaram; 

• Proposta de trabalho e  atividades elaboradas pela pesquisadora; 

• As atividades escritas realizadas pelos alunos em apresentação PowerPoint; 

• As figuras, desenhos fotografados montadas pelo alunos com o Material Cuisenaire 
em apresentação PowerPoint. 

• LEITE, Lusitonia da Silva. Dissertação-texto completo do trabalho em pdf.  

 


