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RESUMO 
 

 

No presente estudo, investigamos como um grupo de professores que ensinam 
matemática nos anos finais do ensino fundamental (AFEFs) analisam o papel da 
metacognição tendo como base o desenho, a implementação, a valoração e o redesenho 
de tarefas de alta qualidade metacognitiva. Para tanto, formamos um grupo de estudos 
com quatro professores da educação básica da rede pública municipal de ensino da 
cidade de Amargosa, interior do estado da Bahia. Os encontros com o grupo tiveram 
início no mês de maio de 2014 e desenvolveram-se até agosto desse mesmo ano, 
totalizando dez encontros. A investigação constitui-se em uma pesquisa qualitativa do 
tipo intervenção e tem como pressupostos teóricos o Enfoque Ontossemiótico da 
Cognição e Instrução Matemática (EOS), a teoria da Metacognição e os estudos a 
respeito das Tarefas Matemáticas. Utilizamos como instrumentos para produção dos 
dados o memorial de campo, gravações em áudio dos encontros do grupo, produções 
escritas elaboradas pelos professores participantes da pesquisa, observações de aulas, 
entrevista semiestruturada e questionário. Com os dados produzidos na pesquisa foi 
possível constatar a importância dos aspectos metacognitivos para prática pedagógica 
em matemática, uma vez que tais aspectos oportunizaram a construção de um 
ambiente privilegiado para reflexão dos professores, os quais puderam ampliar a 
competência em análise didática, ao tornarem-se mais conscientes dos conhecimentos 
que dominam e dos conhecimentos que não dominam, das estratégias adequadas ou 
inadequadas para apresentação de determinada tarefa em sala de aula, reconhecendo, 
assim, a influência que suas ações têm sobre os processos de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chaves: Ensino de Matemática. Metacognição. Tarefas matemáticas. Enfoque 
Ontossemiótico. 
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ABSTRACT 

 
 

 

In this study, we investigated how a group of teachers who teach Mathematics reflect 
/ analyze the role of metacognition in the design, implementation, evaluation and 
redesign of mathematical tasks to their classes in Final Years of Elementary School 
(AFEF). Therefore, we formed a study group with four teachers of Basic Education of 
the municipal public schools in the city of Amargosa, inside the state of Bahia. The 
meetings with the group began in May 2014 and developed up until August of that 
year, a total of ten matches. This investigation is constituted as a qualitative research 
intervention type and its theoretical assumptions Onto-semiotic the focus of cognition 
and Mathematics Education (EOS), the theory of metacognition and studies about the 
mathematics tasks. We used as instruments for compiling the data the memorial field, 
audio recordings of the group's meetings, written productions developed by teachers, 
research participants, lesson observations and semi-structured questionnaire and 
interview. From the data produced in the study we determined the importance of 
metacognitive aspects of teaching practice in mathematics, since these aspects gave 
opportunities of building a privileged place for reflection of teachers, which could 
increase the competence in training analysis, by making If more aware of the 
knowledge that dominate and knowledge that do not dominate, appropriate and / or 
inappropriate for presentation given task in the classroom thus recognizing the impact 
that their actions have on the processes of teaching and learning strategies. 

Keywords: mathematics education; Metacognition; Mathematical tasks; Onto-semiotic 
approach. 
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INTRODUÇÃO 

 Vivemos um período histórico de profundas transformações das mais variadas 

naturezas: sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, científicas, culturais, as quais 

trouxeram consigo novos elementos e criaram realidades que impactaram diretamente 

na escola (PÉREZ GOMES, 1998; PERRENOUD, 2000; POZO, 2002; FERREIRA e 

SOUZA, 2010). 

O desenvolvimento tecnológico e a globalização, ora acentuam a 

democratização de acesso – à informação, ao conhecimento, ao lazer, a direitos e 

deveres –, ora potencializam as desigualdades sociais. Uma evidência disso é a 

aproximação de pessoas, ideias, manifestações culturais e, até mesmo, visões 

preconceituosas, intensificadas pela crescente utilização das redes sociais 

possibilitadas com a facilidade de acesso à Internet. 

Resulta a necessidade de haver uma escola com capacidade de acompanhar as 

novas demandas sociais e considerar o conhecimento científico de maneira 

significativa e contextualizada, a fim de envolver os estudantes nas questões 

sociopolíticas e científico-tecnológicas que favoreçam o desenvolvimento do cidadão 

crítico, reflexivo e participativo, conforme estabelecem os objetivos básicos da 

educação propostos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN).   

Corroborando essa discussão, Roseira (2014) afirma que a escola 

contemporânea precisa acompanhar a diversidade de saberes e elementos exigidos 

pela sociedade atual, a fim de promover uma formação integral com valores que 

impliquem mudanças de atitudes e alcance da cidadania plena.  

Todavia, constatamos que a escola não tem conseguido acompanhar a 

velocidade com que as transformações ocorrem e, portanto, tem-se tornado um 

ambiente pouco atrativo para a maioria dos jovens, que, em seus discursos, dizem 

gostar do espaço escolar, mas não de estarem na sala de aula participando das 

atividades propostas pelos professores, CHARLOT (2005). Ou seja, a escola tem sido 

vista pelos alunos como um espaço para promover encontros e estabelecer laços 

afetivos de amizades, mas não como um ambiente para potencializar competências e 

habilidades, socializar e consolidar saberes.  
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Esse quadro torna-se ainda mais preocupante quando se trata do ensino de 

matemática, uma área de conhecimento, historicamente, considerada uma das maiores 

“vilãs” do sistema educacional, em termos de aprendizagem, reprovação e evasão 

escolar.  

De acordo com o relatório “De olho nas metas” do governo federal, publicado 

em 2015, embora os resultados de avaliações externas, como Prova Brasil e PISA, 

indiquem, nos últimos anos, uma melhora tímida no desempenho dos jovens 

brasileiros em matemática, os índices alcançados ainda são muito baixos ou 

insuficientes para o nível escolar em que os alunos se encontram, o que demonstra que 

ainda são poucos os estudantes que conseguem adquirir as habilidades básicas da 

matemática ao concluírem a educação básica (BRASIL, 2015). 

Na esteira dessas discussões, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

consideram que o trabalho com o conceito matemático tem sido realizado de maneira 

repetitiva e distante do contexto em que os alunos se encontram, o que favorece as 

altas taxas de reprovação e o baixo interesse dos alunos pela disciplina (BRASIL, 1998).  

Desse modo, os alunos demonstram não perceber a relação da matemática com 

sua vida, mesmo reconhecendo a importância do conhecimento matemático para 

produção dos aparelhos eletrônicos (smartphones, tabletes, videogames e outros), dos 

quais eles mesmos não conseguem se apartar durante as aulas.  

Na escola são frequentes os questionamentos: – professora, para que servem 

esses assuntos que estamos estudando agora? Onde eu vou usar isso na minha vida?  

Ao mesmo tempo é fácil identificar professores constantemente atônitos e 

ávidos por compreender o que se passa em suas salas de aula, além de incomodados 

com o complexo quadro de desinteresse e falta de compreensão dos estudantes em 

face das atividades escolares. 

Segundo Lorenzato (1993, p.1),  

[...] fazendo parte de uma sociedade em mudanças, nós professores de 
matemática, sentimos muitas vezes angústia e preocupação, pois temos 
dificuldades em definir os conteúdos mínimos básicos de matemática de que 
nossos alunos necessitarão em suas atividades futuras para melhor atuarem 
na sociedade em mudança do próximo milênio (LORENZATO, 1993, p.1).  
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Estas constatações chamam a atenção para a necessidade de o professor estar 

em constante processo de atualização sobre sua prática, para que tenha um 

conhecimento aprofundado acerca dos aspectos da matemática que produzem 

significados para atuação em sociedade e para o planejamento de estratégias 

adequadas ao processo de ensino da disciplina.  

Diante do exposto se faz necessário que o professor esteja em um constante 

processo de reflexão, para que possa analisar cuidadosamente cada ação, cada 

estratégia e cada tarefas postas em prática no dia a dia de sua sala de aula, a fim de 

melhor monitorar sua prática – o que deu certo, o potencial da tarefa para produção 

de significados – e também identificar os limites –, o que poderia melhorar na 

comunicação, argumentação e construção dos conceitos, quais conflitos cognitivos os 

alunos apresentaram no desenvolvimento das tarefas propostas, entre outros. 

Neste trabalho, Tarefa Matemática é entendida como toda e qualquer situação 

proposta pelos professores em sala de aula, que tenha como objetivo a aprendizagem 

dos alunos (POCHULU et al. (2013). Em outras palavras, uma situação-problema, um 

exercício para assimilação, um jogo e uma pesquisa são exemplos de tarefas 

matemáticas. Este conceito assume uma posição de destaque, a partir de dois pontos. 

Em primeiro lugar reconhecendo que o distanciamento entre as atividades 

escolares e os recentes avanços sociais e tecnológicos são mais visível nas tarefas 

matemáticas propostas pelos professores em salas de aula, espaço em que, 

frequentemente, ocorre a utilização demasiada de situações descontextualizadas, com 

exercícios de apropriação e assimilação que exigem apenas o uso de fórmulas e a mera 

repetição de padrões e procedimentos de conceitos previamente abordados e sem 

significado para os alunos (GUSMÃO, 2006; FONT, 2011; JESUS, 2011).  

Em segundo lugar reconhecendo que as tarefas constituem-se um fator 

primordial para as aulas de matemática, desde a assimilação de conteúdos até a 

construção e reconstrução de argumentos, exposição e debate de justificativas, com 

vistas a ampliar o sentido e a compreensão da matemática e do mundo e o raciocínio 

lógico, este tema assume uma posição de destaque neste estudo. 

Portanto, a investigação constituiu-se uma oportunidade de estudar, com 

professores que ensinam matemática nos anos finais do ensino fundamental, o 
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processo de desenho, implementação, avaliação, valoração e redesenho de tarefas em 

suas salas de aulas, tendo como base tarefas matemáticas que enfatizam o surgimento 

da metacognição.  

Mas por que razão associar a metacognição com a problemática aqui inserida? 

Considerando que a complexidade do processo de ensino e aprendizagem da 

matemática tem origem, muitas vezes, na construção de uma imagem negativa dessa 

disciplina; considerando a crescente falta de interesse pelas atividades escolares dessa 

área de conhecimento e entendendo que a questão do interesse está ligada à relação 

que o sujeito estabelece com o objeto, que varia de indivíduo para indivíduo e que está 

vinculada a elementos intrínsecos e extrínsecos que se encontram em seu contexto, tal 

aspecto não pode ser entendido como um processo simplista do aluno em 

determinadas situações escolares, mas, sim, como uma ação marcada pela 

complexidade, a qual suscita a necessidade de reflexões de caráter pedagógico. 

Tal complexidade nos remete a pensar que a metacognição pode exercer 

influência sobre o interesse dos alunos em relação à aprendizagem matemática, pois o 

fato de poderem controlar e gerir seus próprios processos cognitivos lhes dá a noção 

da responsabilidade pelo seu desempenho escolar e gera confiança nas suas próprias 

capacidades (RIBEIRO, 2003, p. 110). 

Desse modo e ainda de acordo com Ribeiro (2003), supomos que a prática da 

metacognição conduz a uma melhoria da atividade cognitiva e motivacional, logo, é 

um fator que potencializa o processo de ensinar e aprender. 

Também a metacognição pode auxiliar o professor a pensar sobre sua própria 

maneira de pensar e comunicar seu pensamento, perante os obstáculos e dificuldades 

encontradas em sala de aula contribuindo para eleição de melhores estratégias de 

seleção e implementação de tarefas e, consequentemente, melhores práticas de ensino. 

Portanto, na perspectiva de oferecer subsídios para repensar a problemática na 

qual está inserido o ensino da matemática e partindo da premissa de que todo e 

qualquer processo de instrução deve levar ao desenvolvimento de competências 

cognitivas e metacognitivas, propusemos um trabalho de pesquisa orientado pela 

seguinte questão: Tendo como base o desenho, a implementação, a avaliação, a valoração e o 

redesenho de tarefas de alta qualidade metacognitiva qual(is) as contribuições destas para a 
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prática pedagógica dos professores que ensinam matemática nos anos finais do ensino 

fundamental? 

O presente trabalho está vinculado a uma pesquisa de maior amplitude, 

coordenada pelo Grupo de Estudos em Didática das Ciências Experimentais e da 

Matemática (GDICEM), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Científica 

e Formação de Professores de Ciências e Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia, que tem como uma das metas compreender melhor o papel da metacognição 

para o processo de ensino e aprendizagem da matemática, por meio de situações 

concretas, a fim de sensibilizar os professores sobre a influência dessa dimensão no 

processo educacional. 

O objetivo principal da pesquisa foi investigar com base no desenho, 

implementação, avaliação, valoração e redesenho de tarefas qual(is) as contribuições 

da metacognição para a prática pedagógica dos professores de matemática nos anos 

finais do ensino. 

Os objetivos específicos definidos foram: 

i) caracterizar as ideias prévias dos professores sobre metacognição; 

ii) identificar os critérios usados pelos professores para selecionar e redesenhar as 

tarefas que implementam em salas de aula, a partir de um bloco de tarefas 

desenhadas para potencializar os processos metacognitivos nos alunos; 

iii) caracterizar o tipo de análise que os professores realizam depois da 

implementação das tarefas em classe e, em particular, se consideram as 

implicações de sua gestão em relação a metacognição dos alunos; 

iv) analisar as contribuições da metacognição, no contexto do desenho e redesenho 

de tarefas, no discurso do professor sobre sua prática futura. 

Visando alcançar tais objetivos, desenvolvemos uma pesquisa de cunho 

qualitativo do tipo intervenção, com quatro professores que ensinam matemática em 

uma escola pública municipal da cidade de Amargosa, Bahia. 

A escolha dessa instituição se deu por ser esta a única escola da rede municipal 

de Amargosa que oferece o ensino nos anos finais do ensino fundamental e por ser 

nesta instituição que atuamos como professora de matemática. 



 
 

23 

O desenvolvimento da intervenção se efetivou com blocos de tarefas 

matemáticas (re)desenhadas para potencializar o surgimento da metacognição nos 

professores, em encontros presenciais nos momentos de planejamentos das aulas, nas 

chamadas Atividades Complementares (ACs). 

Em suma, a importância do conhecimento que será construído com este 

trabalho, resumidamente, fundamenta-se em três razões, as quais elegemos como 

justificativas da pesquisa: (1) contribuir para compreensão da relação entre cognição e 

metacognição para o ensino da matemática; (2) amenizar o estado de inquietação e 

perplexidade dos professores de matemática em relação às dificuldades de 

compreensão do fenômeno proposto como objeto de pesquisa; e (3) possibilitar, aos 

professores de matemática, por meio do desenho e redesenho de tarefas matemáticas, 

subsídios para enriquecer a sua prática pedagógica e refletir sobre ela, tendo em vista 

a criação de condições mais favoráveis a uma formação integral dos alunos, em última 

instância, voltada para a sua inserção social, política e econômica, que é possibilitada 

pela apropriação do conhecimento matemático.  

Este texto de dissertação contém, além da introdução, três capítulos: i) 

Abordagem teórica da pesquisa; ii) Abordagem metodológica da pesquisa, iii) Análise 

dos resultados; e as considerações sobre o estudo. 

No primeiro capítulo, apresentamos a abordagem teórica. Estruturamos este 

espaço em três sessões principais, a saber: (1) Enfoque Ontossemiótico da Cognição e 

Instrução Matemática; (2) Metacognição: origem e principais conceitos; e (3) Tarefas 

Matemáticas: desenho e redesenho. 

Na sequência, no segundo capítulo, expomos os caminhos metodológicos 

percorridos para o desenvolvimento da pesquisa, no qual procuramos apresentar, com 

riqueza de detalhes, as etapas da intervenção, mostrando os encaminhamentos e a 

dinâmica das ações desenvolvidas durante todo o processo e explicitamos os métodos 

e os instrumentos utilizados na produção dos dados, ressaltando a importância de 

cada um deles e a necessidade de olhar para o objeto de estudo a partir de múltiplos 

instrumentos metodológicos. 

No terceiro capítulo, apresentamos a descrição, a análise e a discussão dos 

dados produzidos ao longo dos vários encontros que envolveram o projeto, a descrição 
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das tarefas matemáticas utilizadas e as discussões desenvolvidas de acordo com as 

categorias de análise definidas. 

Por fim, nas “Considerações sobre o estudo desenvolvido”, apresentamos uma 

síntese das reflexões realizadas pelos professores acerca da contribuição da 

metacognição para o processo de ensino da matemática nos anos finais do ensino 

fundamental. 
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CAPÍTULO I 

NOÇÕES DE COGNIÇÃO, METACOGNIÇÃO E TAREFAS 

MATEMÁTICAS 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto 
ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 
intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 
ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.  

(Paulo Freire) 

Ao desenvolver uma pesquisa, é necessário buscar referenciais teóricos que 

embasem a análise do objeto em estudo no intuito de: ampliar a visão que se tem acerca 

desse objeto; poder eleger o marco teórico que melhor se aproxime e seja adequado ao 

contexto da investigação; e compreender os diferentes pontos de vistas dos 

pesquisadores e estudiosos da área estudada, nos propondo a contribuir com a 

produção e difusão de novos conhecimentos científicos. 

Diante dessas considerações, apresentamos, neste capítulo, a revisão de 

literatura acerca dos principais modelos teóricos que embasaram a pesquisa, 

interessando-nos aprofundar teoricamente os conceitos de cognição, metacognição e 

tarefas matemáticas. O estudo da Cognição preocupa-se com a compreensão da origem, 

aquisição e socialização do conhecimento, em uma perspectiva ampla, dialógica e 

atrelada aos diferentes aspectos históricos e sociais.  

Entre os diferentes enfoques da Educação Matemática sobre o conceito de 

cognição, centraremos nossa atenção na abordagem desenvolvida pelo Enfoque 

Ontossemiótico da Cognição e Instrução Matemática (EOS), de Godino e 

colaboradores, explicitando algumas das principais noções teóricas que compõem o 

EOS, enfatizando, em particular, os aspectos que são importantes ao nosso trabalho e 

que promovem ferramentas teóricas favoráveis à análise da cognição matemática.  

Quanto à Metacognição, discutiremos os aspectos relevantes sobre origem, 

finalidades e papel no contexto do ensino da matemática. Apresentaremos algumas 

reflexões sobre os limites e potencialidades presentes nos estudos desenvolvidos sobre 
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essa teoria e a sua relevância para realização de uma prática matemática norteada pelo 

trabalho com desenho e redesenho de tarefas.  

Ao adentramos o âmbito das tarefas matemáticas, comentaremos os aspectos 

extraídos da análise de estudos desenvolvidos nos últimos anos sobre esta temática, 

abordando os critérios para o desenho – momento de elaboração de uma tarefa – e 

redesenho – momento de adequação das tarefas, evidenciando as situações para o 

trabalho de metacognição e o papel do professor nesse processo –. Assim, finalizamos 

nossa revisão de literatura. Estruturamos o presente capítulo em três sessões 

principais, a saber: (1) Enfoque Ontossemiótico da Cognição e Instrução Matemática; 

(2) Metacognição: origem e principais conceitos; e (3) Tarefas Matemáticas: desenho e 

redesenho. 

 

1.1.Enfoque Ontossemiótico da Cognição e Instrução Matemática (EOS) 

 

Para fundamentar a análise da atividade docente ao longo da experiência 

formativa com tarefas matemáticas que exploram a metacognição, buscamos respaldo 

no Enfoque Ontossemiótico (EOS) da Cognição e Instrução Matemática1.  

Optamos por esse marco teórico por considerar que, a partir dele, seria possível 

uma melhor compreensão das práticas matemáticas2 desenvolvidas por professores e 

por entender que esse enfoque possibilitar-nos-ia estudar globalmente e com mais 

profundidade a cognição, levando em consideração as relações dialéticas dos 

fenômenos presentes dentro e fora da sala de aula, com o uso de ferramentas teóricas 

que favorecem a análise detalhada do pensamento matemático, das situações e dos 

fatores que determinam seu desenvolvimento (GODINO, 2002-2011).  

O EOS tem origem em diferentes trabalhos de pesquisas que vêm sendo 

realizados há mais de dez anos por Godino (2002-2011)3 e colaboradores (GODINO e 

                                                           

1 A instrução matemática é entendida, neste trabalho, conforme conceituação proposta por Godino 
(2002), referindo-se ao processo de estudo matemático – processos de ensino e aprendizagem de 
conteúdos matemáticos específicos no âmbito de sistemas didáticos. 

2  Neste trabalho, estamos considerando por práticas matemáticas toda ação ou expressão (verbal, 
gráfica) realizada para resolver problemas matemáticos, comunicar a outros a solução obtida, validar 
ou generalizar para outros contextos e problemas (GODINO E BATANERO 1994). 

3Os trabalhos citados encontram-se disponíveis em: http://www.ugr.es/local/jgodino.  

http://www.ugr.es/local/jgodino
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BATANERO, 1994; GODINO, CONTRERAS e FONT, 2006; D’AMORE, FONT e 

GODINO, 2007; GODINO e FONT, 2007; GODINO, FONT e WILHELMI, 2006; 

GODINO, BATANERO E FONT, 2008; GODINO, RIVAS e ARTEGA, 2012, e outros), 

no âmbito da EM, mais especificamente no campo da Didática da Matemática4. 

De acordo com Godino, Font e Wilhelmi (2006), por ser uma área de 

conhecimento relativamente recente, a EM ainda não conta com um núcleo de 

investigação consolidado e dominante, o que requer a união de esforços para 

organizar, de maneira sistemática e coerente, um programa de investigação que 

aproxime as várias ferramentas conceituais e metodológicas compreendidas nesse 

campo de pesquisa.  

É importante ressaltar que as investigações desenvolvidas na EM não devem 

deixar de lado questões de base filosófica, as quais questionam a natureza, o papel, os 

significados dos objetos matemáticos e sua relação com outros objetos sociais 

(GODINO et al., 2008).  

Tal afirmação nos faz considerar que precisamos de um modelo ontológico e 

epistemológico mais complexo, se quisermos descrever, explicar e superar os dilemas 

existentes entre os diversos paradigmas e os fenômenos da cognição matemática5 

(GODINO, BATANERO e FONT, 2009).  

Nesse contexto, os autores do EOS dedicam-se à formulação de uma ontologia 

de objetos matemáticos que busque aproximar diversos pontos de vistas e noções 

teóricas sobre o conhecimento matemático, seu ensino e aprendizagem, considerando 

a matemática como uma atividade de resolução de problemas socialmente 

compartilhada; linguagem simbólica; e sistema conceitual e logicamente organizado.  

Em outras palavras, podemos dizer que o EOS surge como objeto básico para 

análise dos sistemas de práticas manifestados por um sujeito diante a resolução de 

                                                           

4Didática da Matemática refere-se a uma das subáreas teóricas da Educação Matemática, que se propõe 
a descrever e verificar qual o sentido que os sujeitos atribuem aos símbolos, aos conceitos, à linguagem 
e às proposições matemáticas e explicar a construção desses significados como resultado do ensino. As 
pesquisas desenvolvidas no Brasil nessa linha de pesquisa foram fortemente influenciadas por 
trabalhos de investigadores franceses.  

5 A cognição matemática deve contemplar as facetas pessoais e institucionais, entre as quais se 
estabelecem relações dialéticas complexas e cujo estudo é essencial para EM. GODINO, (2002, p. 240). 



 
 

28 

situações-problema. Refere-se, ainda, a um modelo teórico integrador de teorias6 da 

EM, que atribui um papel central à linguagem, aos processos de comunicação e 

interpretação, permitindo descrever como o objeto matemático surge na sala de aula.  

o objetivo do EOS é estudar os fenômenos da transposição didática escolar, 
tratando de aproximar teorias a partir de pressupostos pragmáticos, 
antropológicos e semióticos possibilitando uma melhor compreensão do 
processo de ensino e aprendizagem da matemática. (GUSMÃO, 2006, p. 14). 

A esse respeito, a autora esclarece que o enfoque é pragmático, porque busca a 

construção do significado dos objetos matemáticos, levando em consideração os 

pressupostos da epistemologia pragmática. É antropológico, já que o homem, 

aprendendo em instituições escolares, é o principal objeto de estudo, e a matemática, 

entendida como produto de uma construção social. E, é semiótico, uma vez que atribui 

papel central aos recursos expressivos utilizados na atividade matemática7 (GUSMÃO 

2006 – 2009). 

Partindo da premissa de que “o problema epistémico-cognitivo não pode 

desligar-se do ontológico”, o ponto de partida do EOS é a Teoria Antropológica 

proposta por Chevarllad (1992-1999), para quem qualquer ação humana pode ser 

analisada na perspectiva de um sistema, denominado praxeologia, ou organização 

praxeológica, que compreende os objetos matemáticos como entidades que emergem 

de sistemas de práticas que existem em dadas instituições (GODINO, 2002; GUSMÃO, 

2006; GODINO et al. 2006).  

                                                           

6 O EOS propõe a articulação de marcos teóricos existentes na Educação Matemática, a saber: Teoria das 
Situações Didáticas (BROUSSEAU, 1986-1997), Teoria dos Campos Conceituais (VERGNAUD, 1990), 
Teoria Antropológica (CHEVALLARD, 1992-1999) e outras, visando compreender o processo de 
ensino e aprendizagem da matemática a partir de múltiplas ferramentas teóricas.    

7A atividade matemática é entendida no EOS como um conjunto de práticas que envolvem objetos 
matemáticos, os quais, por sua vez, dizem respeito às formas conceituais de atividade reflexiva 
mediada histórico, social e culturalmente. 
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Assim, com base na noção de situação-problema, são definidos os conceitos de 

prática8, objetos (pessoal e institucional)9 e significado, a fim de tornar evidente o 

conhecimento matemático.  

Devemos notar, de todo modo, que o enfoque ontossemiótico contempla as 

facetas, tanto epistemológica, como cognitiva e instrucional, considerando os 

processos de ensino e aprendizagem da matemática, as relações entre estas dimensões, 

centrando seu interesse na investigação dos conhecimentos matemáticos 

institucionalizados, sem perder de vista o sujeito individual, a quem se dedica o 

esforço educativo (GODINO, 2002; GUSMÃO, 2006-2011; GODINO, BATANERO e 

FONT, 2009; ANDRADE E KAIBER, 2013, entre outros). 

Em se tratando de conhecimento, Godino (2002) analisa que este se encontra 

associado à formulação de funções semióticas, as quais são resultados da diversidade 

de conhecimentos que podem ser estabelecidos em diferentes circunstâncias, seja 

preestabelecida, ou não. “Cada função semiótica implica um ato de semiosis por um 

agente interpretante e constitui um conhecimento” (GODINO, 2002, p. 237). Nessa 

perspectiva, entendemos que falar de representação (significado e compreensão) em 

matemática implica necessariamente falar de conhecimento matemático. 

No EOS, o conceito de objeto matemático é ampliado, a fim de descrever a 

atividade e a prática matemática, seus resultados e processos de comunicação, isto é, 

torná-lo mais operacional e refinado (GUSMÃO, 2006). Assim, os objetos 

matemáticos 10  não se restringem aos conceitos, mas correspondem a qualquer 

entidade ou coisa sobre a qual mencionamos ou falamos, seja real, seja imaginária, seja 

                                                           

8“Chamamos prática a toda atuação ou manifestação (linguística ou não) realizada por alguém para 
resolver problemas matemáticos, comunicar a outros a solução, validar a solução e generalizá-la a 
outros contextos” (GUSMÃO, 2006, p. 17 referindo-se a GODINO, 2002). As práticas podem ser 
classificadas como pessoais e institucionais. A primeira varia de um sujeito para outro; já a segunda é 
compartilhada socialmente em uma instituição. 

9 Objeto matemático é toda entidade abstrata que emerge do sistema de práticas socialmente 
compartilhadas ligadas à resolução de problemas matemáticos. São classificados em objetos pessoais e 
objetos institucionais, os quais definiremos mais a frente. 

10O termo objeto matemático, foi utilizado inicialmente fazendo referência a “conceito matemático”, mas 
com a realização de novos trabalhos, foi-se ampliando sua significação, e o termo passou a indicar 
qualquer entidade que intervêm da atividade matemática, seja falada, imaginária, ou, de qualquer 
outro tipo. 
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de qualquer outro tipo que intervenha de alguma forma na atividade matemática. 

GODINO (2002); GODINO; FONT (2007, p. 5).  

Segundo Godino, Batanero e Font (2008), das práticas matemáticas surgem 

vários tipos de objetos, que podem ser classificados em ostensivos, que correspondem 

aos símbolos e gráficos, e não ostensivos, representados pela forma textual, oral e 

gestual. Os objetos que emergem das atividades matemáticas, identificados no EOS 

como entidades primárias, podem ser observados em um texto matemático e são, 

conforme Godino (2002, p. 246): 

linguagem: (expressões, notações, gráficos...) em seus diversos registros: 
escrito, oral, gestual; 

situações-problemas: (aplicações extramatemáticas, exercícios);  

procedimentos: (algoritmos, operações, técnicas de cálculo...); 

conceitos-definição: (introduzidos mediante definições ou descrições. Por 
exemplo: reta, ponto, número, média, função...); 

proposições: (enunciados sobre conceitos...);  

argumentos: (enunciados usados para validar ou explicar as proposições e os 
procedimentos dedutivos ou de outro tipo...)  

Godino (2002, p. 246). 

Para exemplificar como estas entidades podem se apresentar na atividade 

matemática, tomemos o caso de uma tarefa11 cujo enunciado sugere a representação de 

uma pesagem de animais, em uma balança de dois pratos na posição horizontal. Em 

um dos pratos, está o desenho de um coelho e, no outro, estão três pesos, marcando 

2kg, 500g e 10g respectivamente. A tarefa diz o seguinte: 

(1) Qual é o peso em gramas do coelho? 

(2) Quantos gramas pesarão aproximadamente cinco coelhos? 

 

 

 

 

                                                           
11 A tarefa matemática apresentada nesta sessão, foi extraída do trabalho intitulado Perspectiva 

ontosemiótica de la competencia y comprensión matemática de autoria de Juan D. Godino, (2002) disponível 
em: Acesso: 03/04/2014. Tradução nossa.  
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Figura 1: Imagem que ilustra a pesagem de animal. 

 

Fonte: Godino (2011) 

A tarefa é enunciada por meio de uma situação-problema imaginária, 

potencialmente realizável, que é a pesagem de objetos em uma balança de dois pratos. 

A atividade requer de quem irá resolver: conhecimentos sobre pesagem, noções de 

equilíbrio e quantidade, familiaridade com os conceitos e as definições a respeito de 

sistemas de medidas, operações matemáticas (adição e multiplicação), entre outros.  

O contexto em que a situação é descrita envolve a linguagem verbal e gráfica, 

onde se expõem termos e expressões, como: peso, gramas; números, quantidade, 

símbolos, balança etc. Ao resolver a tarefa, o estudante deve realizar os procedimentos 

de interpretação da situação, aplicação de regras específicas, transformação de 

medidas, adição de pesos, multiplicação de quantidades.  

Além disso, terá de realizar estimativas, generalizações e utilizar 

propriedades/proposições do tipo “só podemos somar objetos que estão na mesma 

unidade de medida”. Por fim, os procedimentos e as proposições que se relacionam 

entre si e os conceitos envolvidos deverão ser justificados por meio de argumentos 

matemáticos. 

As seis entidades primárias, anteriormente citadas, articuladas formam 

configurações, que são conceituadas como redes de objetos, que intervêm e emergem 

dos sistemas de práticas e suas relações, as quais, por sua vez, organizam-se em 

entidades mais complexas. As configurações podem ser epistêmicas, redes de objetos 

institucionais; ou redes de objetos pessoais.  

É apropriado comentarmos que, 

Quando os sistemas de práticas são compartilhados no âmbito de uma 
instituição, os objetos emergentes são considerados “objetos institucionais” e 
se os referidos sistemas de práticas correspondem a uma pessoa, 
consideramos que emergem “objetos pessoais”. A noção de emergência pode 
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ser relacionada, desde o ponto de vista dos objetos pessoais, com os processos 
cognitivos que Sfard (1991) descreve como interiorização, condensação e 
retificação e, desde o plano institucional, se relaciona com os processos de 
comunicação, simbolização e regulação. (GODINO, BATANERO E FONT, 
2008, p.13). 

Os sistemas de práticas e as configurações são propostos como ferramentas 

teóricas para descrever a formulação dos objetos na versão pessoal e institucional. A 

Figura 2 corresponde ao organograma da configuração de objetos primários. 

Figura 2: Configuração de objetos primários. 

 

Fonte: Gusmão (2009). 

 

Com esse organograma, podemos afirmar que a linguagem envolve os demais 

elementos da configuração primária em um sistema de compreensão da situação dada 

para a qual são mobilizados conhecimentos imprescindíveis para sua resolução, ou 

seja, a linguagem ativa todas as outras entidades da configuração primária e é 

instrumento motivador da ação. Dessa forma, concordamos com Godino, para quem 

a linguagem é uma entidade inseparável das demais, uma vez que, mediante os 

enunciados linguísticos, podemos expressar situações, definir conceitos, 

procedimentos, propriedades e argumentos, entendidos no EOS como objetos 

matemáticos.  

Os objetos que intervêm nas práticas matemáticas e os delas emergentes, de 

acordo com o jogo de linguagem em que participam, podem ser considerados segundo 
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cinco facetas ou dimensões duais: (1) Pessoal – institucional; (2) Ostensivo – não 

ostensivo; (3) Expressão – conteúdo; (4) Extensivo – intensivo; (5) Unitário – sistêmico.  

 Estas facetas apresentam-se agrupadas em pares que se complementam de 

maneira dialética. São consideradas como características aplicáveis aos diferentes 

objetos primários e secundários, dando lugar a distintas “versões” dos objetos por 

meio de processos cognitivos ou epistêmicos. Uma discussão mais ampla e detalhada 

a respeito desse aspecto pode ser encontrada nos trabalhos de GUSMÃO (2006); 

GODINO, BATANERO e FONT (2008). 

Segundo D’Amore e Godino (2007, p. 55), a compreensão, no EOS, é vista como 

uma competência de entender as normas que regem a prática, isto é, “um sujeito 

compreende um determinado conteúdo quando faz uso do mesmo de maneira 

competente em diversas práticas”. Esta capacidade do indivíduo se traduz, para os 

autores, em práticas que são publicamente avaliáveis.  

Nesse sentido, preocupados em compreender, qualificar e avaliar o processo de 

ensino e aprendizagem da matemática, Godino (2002, 2011) e colaboradores (1994, 

2006, 2007) elaboraram cinco níveis de análise didática, que podem ser aplicados a um 

processo de estudo matemático segundo o contexto ontossemiótico.  

 São eles: (1) Análise dos problemas e sistemas de práticas (significados e 

sistêmicos); (2) Processos matemáticos e conflitos semióticos; (3) Análise das trajetórias 

didáticas e interações didáticas; (4) Sistemas de normas e metanormas que 

condicionam e fazem possível o processo de estudo; e (5) Idoneidade12 didática do 

processo de estudo. 

Para os autores, esses níveis de análise apresentam enfoques diferenciados no 

processo de ensino. O primeiro e o segundo critérios de análise são fundamentais para 

a organização do ensino, enquanto o terceiro e o quarto critérios voltam-se para a 

implementação da prática e, por último, o quinto critério serve para avaliar e melhorar 

o processo de ensino e reestruturá-lo.  

                                                           
12 No âmbito do EOS, utiliza-se o termo “idoneidad didáctica“, para referir-se ao proceso de adequação 

do proceso educativo. Embora no texto em português Godino, Batanero e Font (2008) tenham 
traduzido o termo “idoneidad” como adequação, optamos por traduzi-lo como idoneidade para 
preservar os significados e sentido que essa palavra abrange. 
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Diante da variedade de noções teóricas propostas pelo EOS para análise das 

práticas matemáticas, interessou-nos o critério de idoneidade didática no processo de 

intervenção.  

 

1.1.1. Idoneidade Didática do EOS 

 

Como apresentamos anteriormente, o EOS refere-se a um conjunto de noções 

teóricas que permitem, à luz de uma perspectiva global, estudar a complexidade do 

conhecimento matemático, seu ensino e aprendizagem. Esse Enfoque articula 

diferentes facetas normativas: cognitiva, epistêmica, interacional, mediacional, 

emocional e ecológica; além das interações implicadas entre tais dimensões, conforme 

representa a Figura 3. 

Figura 3: Facetas e níveis de análise didática. 

 

Fonte: Godino (2011). 

Godino (2011) sugere que, para as facetas epistêmicas e ecológicas, admitem-se 

pressupostos antropológicos ou socioculturais. Já para as facetas cognitivas e afetivas, 

adotam-se pressupostos semióticos e, para as facetas interacionais e mediacionais, 

propõe-se uma perspectiva socioconstrutivista. Portanto, as interações entre essas 

dimensões devem colaborar para a compreensão dos fenômenos que ocorrem na sala 

de aula e orientar ações que objetivem melhorar o processo de ensino e aprendizagem 

da matemática. 

Uma noção fundamental, no Enfoque Ontossemiótico, são os critérios de 

idoneidade didática. Tais critérios têm sido introduzidos no EOS como ferramenta que 
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permite o avançar de uma didática descritivo–explicativa para uma didática 

normativa, isto é, uma didática que se orienta para desenvolver uma intervenção 

efetiva em sala de aula.  

Além disso, “pode servir como ponto de partida para uma teoria do design 

instrucional que leve em consideração, de forma sistêmica, as dimensões epistêmico-

ecológica, cognitivo-afetiva, interacional-mediacional, envolvidas em processos de 

estudo de áreas curriculares específicas” (GODINO, 2011, p. 05). 

Em suma, devem ser entendidos como horizonte de todos os critérios que a 
comunidade científica possa ir formulando e consentindo sobre a melhora dos 
processos de instrução; como um ideal no qual tendem os diferentes 
consensos fáticos que podem ser produzidos em um dado momento na 
comunidade científica. Trata-se de uma noção inspirada na ideia da teoria 
consensual da verdade de Peirce e de seus desdobramentos e adaptações 
posteriores realizadas por Apel (1997) e Habermas (1997). (BREDA, FONT e 
LIMA, 2015, p. 5) 

A aplicação desses critérios requer a reconstrução de um significado de 

referência para os objetos matemáticos e didáticos pretendidos. Devem ser tomados, 

como referência, resultados de investigações didáticas relativas às diferentes 

dimensões que compõem esse nível. 

A identificação das diferentes facetas da dimensão normativa permite:  

 Avaliar a pertinência das intervenções dos professores e alunos 
considerando o conjunto de normas e sua tipologia, que condicionam o 
ensino e a aprendizagem; e, 

 Sugerir trocas nos tipos de normas que ajudam a melhorar o 
funcionamento e controle dos sistemas didáticos, com vistas a uma 
evolução dos significados pessoais frente aos significados institucionais 
pretendidos (GODINO, BATANERO e FONT, 2008, p 20). 

Nessa discussão Godino, Contreras e Font (2006) indicam seis idoneidades para 

analisar os processos de instrução matemática, tomando como base as noções teóricas 

do EOS. São elas: idoneidade epistêmica, idoneidade cognitiva, idoneidade 

interacional, idoneidade mediacional, idoneidade afetiva e idoneidade ecológica.  

Caracterizaremos a seguir cada uma dessas idoneidades, apresentando os 

componentes e indicadores que permitem analisá-las.  

 

 



 
 

36 

i. Idoneidade epistêmica 

Refere-se ao grau de representatividade dos significados implementados (ou 

pretendidos) com relação a um significado de referência. Em outras palavras, diz 

respeito à adequação e pertinência dos conteúdos matemáticos utilizados em um 

determinado contexto. 

Envolve um conjunto de indicadores que permitem identificar se a matemática 

ensinada é uma “boa matemática”. Para tanto, além de considerar os conteúdos 

estabelecidos pelo currículo de referência, considera os conteúdos institucionais que 

foram inseridos no currículo.  

Nesse sentido, Godino (2011) propõe cinco elementos como componentes e 

indicadores de idoneidade epistêmica, os quais são classificados segundo as entidades 

primárias do EOS, são eles: situações-problema; elementos 

linguísticos/representações; regras (conceitos, definições, procedimentos); 

argumentos; relações entre os elementos e a atividade matemática. 

Tabela 1: Componentes e indicadores de idoneidade epistêmica. 

COMPONENTES INDICADORES 

Situações-
problemas 

 Apresenta uma mostra representativa e articulada de situações de 

contextualização, exercícios e aplicações; 

 Propõe situações de generalização de problemas. 

Linguagem 

 Usa diferentes modos de expressão matemática (verbal, gráfica, 

simbólica...), traduções e conversões entre elas. 

 Nível da linguagem adequada aos alunos; 

 Propõe situações de expressão matemática e interpretação. 

Regras 

 As definições e procedimentos são claros e corretos e estão 

adaptados ao nível educativo a que se destina; 

 Apresenta os enunciados e procedimentos fundamentais do tema 

para o nível educativo dado; 

 Propõe situações que suscitam a generalização ou negociação de 

definições proposições e procedimentos por parte dos alunos.  

Argumentos 

 As explicações, comprovações e demonstrações são adequadas ao 

nível educativo a que se dirige; 

 Promovem situações em que é explorada a argumentação dos 

alunos. 
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Relações 

 Os objetos matemáticos (problemas, definições, proposições etc.) se 

relacionam e conectam entre si; 

 Identificam e articulam os diversos significados dos objetos que 

intervêm nas práticas matemáticas. 

Fonte: Godino (2011, p.9). Tradução nossa. 

 

ii. Idoneidade cognitiva 

 

Expressa o grau em que a aprendizagem pretendida ou implementada está na 

zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky) 13  dos alunos, assim como a 

proximidade da aprendizagem alcançada ou pretendida. Refere-se ao nível de 

adequação dos objetivos traçados às capacidades e conhecimentos prévios dos 

estudantes, possibilitando, por meio de um conjunto de elementos, analisar se os 

conteúdos estabelecidos estão apropriados ao nível de aprendizagem dos alunos e se 

os resultados alcançados são os pretendidos. 

 Dessa forma, Godino (2011) sugere três componentes e indicadores de 

idoneidade cognitiva, que são: conhecimentos prévios, adaptação curricular e 

aprendizagem. 

 

Tabela 2: Componentes e indicadores de idoneidade cognitiva. 

COMPONENTES INDICADORES 

Conhecimentos 
prévios  

 Os alunos têm os conhecimentos prévios necessários para o estudo 

do tema (se têm estudado anteriormente, ou se o professor planeja 

seu estudo); 

 Os conteúdos pretendidos podem alcançar (tem uma dificuldade 

gerenciável) em seus diversas componentes. 

Adaptações 
curriculares às 
diferenças 
individuais 

 Incluem-se atividades de ampliação e de reforço; 

 Promove o acesso e o alcance de todos os estudantes. 

                                                           
13  Para mais informações a respeito da Zona de Desenvolvimento Proximal, remetemos ao autor: 

Vygotsky, L. S. (1984) A Formação Social da Mente São Paulo: Martins Fontes. Vygotsky, L. S. (1987) 
Pensamento e Linguagem. São Paulo, Martins Fontes. 
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Aprendizagem:  

(Leva em conta os 
mesmos elementos 
para a idoneidade 
epistêmica) 

 Os diversos modos de avaliação indicam que os alunos realizam a 

apropriação dos conhecimentos, compreensões e competências 

pretendidas; 

 Compreensão conceitual e proposicional, competência 

comunicativa e argumentativa, fluência procedimental, 

compreensão situacional, competência metacognitiva; 

 A avaliação leva em consideração distintos níveis de compreensão e 

competência; 

 Os resultados e as avaliações se difundem e são usados para tomar 

decisões.  

Fonte: Godino (2011, p.10). Tradução nossa. 

 

iii. Idoneidade interacional 

 

Corresponde ao grau com que os modos de interações permitem identificar e 

resolver os conflitos semióticos e favorecer a autonomia da aprendizagem. Expressa 

as relações estabelecidas entre professores e alunos e entre alunos e alunos, no decorrer 

do processo de ensino e aprendizagem, possibilitando o reconhecimento das 

limitações e potencialidades pessoais, em face da resolução de situações-problemas, e 

se estas relações permitem um amadurecimento individual e a capacidade de gerir o 

próprio aprendizado.  

Em Godino, Artega e Ribas (2012), são descritos quatro componentes da 

idoneidade interacional: interação docente-discente, interação entre alunos, 

autonomia e avaliação formativa. 

Tabela 3: Componentes e indicadores de idoneidade interacional. 

COMPONENTES INDICADORES 

Interação docente-
discente 

 O professor propõe uma apresentação adequada do tema 

(apresentação clara e bem organizada, não fala rápido, enfatiza os 

conceitos chaves do tema etc.). 

 Reconhece e resolve os conflitos referentes a entendimentos, 

interpretações, entre outros, dos alunos (faz perguntas adequadas 

e respostas adequadas etc.); 

 Busca um consenso com base no melhor argumento; 

 Usa diversos recursos retóricos e argumentativos para implicar e 

captar a atenção dos alunos; 



 
 

39 

 Facilita a inclusão dos alunos na dinâmica da classe. 

Interação entre 
alunos 

 Favorece o diálogo e a comunicação entre os estudantes; 

 Trata de convencer a si mesmo e aos demais da validade de suas 

afirmações, conjecturas e respostas, apoiando-se em argumentos 

matemáticos; 

 Favorece a inclusão no grupo e evita a exclusão. 

Autonomia 

 Contempla momentos em que os estudantes assumem a 

responsabilidade do estudo (apresenta questões e planeja 

soluções, explora exemplos e contraexemplos para investigar e 

conjecturar; usa uma variedade de ferramentas para pensar, 

estabelecer conexões, resolver problemas e comunicá-los). 

Avaliação 
formativa 

 Observação sistemática do progresso cognitivo dos alunos 

Fonte: Godino (2011, p.12). Tradução nossa. 

 

iv. Idoneidade mediacional 

 

Trata-se do grau de disponibilidade e adequação dos recursos materiais e 

temporais necessários ao desenvolvimento do ensino e aprendizagem da matemática. 

Nos dias atuais, há praticamente um consenso de que as atividades escolares devem 

estar conectadas com as atividades cotidianas dos estudantes. A ideia é a de que a 

utilização das tecnologias da comunicação e informação ganha cada vez mais força nos 

princípios e orientações curriculares para o ensino da matemática.  

Nesse contexto, a idoneidade mediacional possibilita, por meio de um conjunto 

de elementos, analisar se os recursos didáticos (materiais e temporais) utilizados em 

sala de aula favorecem uma intervenção adequada no processo de ensinar e aprender. 

 De acordo com Godino (2011), os indicadores de idoneidade mediacional são: 

recursos materiais, número de alunos, horário e condições da aula e tempo. 
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Tabela 4: Componentes e indicadores de idoneidade mediacional. 

 

COMPONENTES INDICADORES 

Recursos e materiais 

(manipulativos, 
calculadoras, 
ordenadores). 

 Usam materiais manipulativos e informáticos que permitem 

introduzir boas situações, linguagens, procedimentos, 

argumentações adaptadas ao conteúdo pretendido; 

 As definições e propriedades são contextualizadas e motivadas 

com o uso de modelos concretos e valorizações; 

Número de alunos, 
horário e condições 
da aula. 

 O número e a distribuição dos alunos permitem efetivar o ensino 

pretendido; 

 O horário do curso é apropriado (por exemplo, nem todas as 

sessões acontecem no último período); 

 A aula e a distribuição dos alunos são adequadas ao processo 

instrucional pretendido.  

Tempo 

(De ensino 
coletivo/tutorização; 
tempo de 
aprendizagem). 

 O tempo (presencial e não presencial) é suficiente para o ensino 

pretendido; 

 Dedica suficiente tempo aos conteúdos mais importantes do 

tema e àqueles que apresentam mais dificuldade de 

compreensão. 

Fonte: Godino (2011, p.13). Tradução nossa. 

 

v. Idoneidade afetiva 

 

Diz respeito ao grau de interesse e motivação do aluno no processo de estudo. 

Muito se tem falado e escrito sobre a falta de interesse e motivação dos alunos pelas 

atividades escolares.  

Sem levar em consideração as influências do avanço tecnológico, a questão do 

desinteresse pelas atividades escolares é ainda mais grave no ensino da matemática, já 

que os alunos não demonstram perceber as relações entre a disciplina e a vida deles, 

mesmo reconhecendo a importância dessa área de conhecimento para sociedade.  

Nesse sentido, é pertinente ressaltar que qualquer atividade matemática 

envolve e mobiliza, para além da capacidade operacional de resolver problemas, 

atitudes afetivas do indivíduo, como crenças, valores e emoções, ou seja, fatores 
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psicológicos que implicam em atribuir sentido às respostas cognitivas e um maior ou 

menor interesse pelas atividades propostas em sala.  

Como indicadores da idoneidade afetiva, Godino (2011) elenca os seguintes 

componentes: interesse e necessidade, interação entre alunos, atitudes e emoções.  

 

Tabela 5: Componentes e indicadores de idoneidade afetiva. 

COMPONENTES INDICADORES 

Interesse e 
necessidade 

 As tarefas são consideradas interessantes para os alunos; 

 Propõe situações que permitem valorizar a utilidade da 

matemática na vida cotidiana e profissional; 

Interação entre 
alunos 

 Promove participação nas atividades, perseverança, 

responsabilidade etc. 

 Favorece a argumentação em situações de igualdade; o 

argumento valoriza-se por si mesmo, e não quem o disse. 

Atitudes e emoções 
 Promove a autoestima, evitando rejeição, fobia e medo em relação 

à matemática; 

 Ressalta a qualidade de estética e a precisão da matemática. 

Fonte: Godino (2011, p.11). Tradução nossa. 

 

vi. Idoneidade ecológica 

 

Refere-se ao grau de adaptação do processo de estudo ao projeto educativo da 

instituição, às diretrizes curriculares, às condições do entorno social, entre outros. 

Entorno é entendido como tudo que está fora da aula, mas que nela interfere de 

maneira direta ou indireta, a exemplo das demandas e necessidades sociais, das 

tendências pedagógicas, dos princípios e reflexões didáticas, entre outros. 

Dessa maneira, a idoneidade ecológica analisa se os conteúdos estão de acordo 

com as diretrizes do currículo, se a proposta é flexível e aberta às inovações, se os 

conteúdos contribuem para a formação cidadã dos estudantes, se contempla a 

formação de valores e pensamentos críticos e se há uma preocupação com a 

interdisciplinaridade. 
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Godino (2011) sugere cinco componentes e indicadores de idoneidade 

ecológica: adaptação do currículo; abertura para inovação didática; adaptação 

socioprofissional e cultural; educação em valores; e conexões intra e interdisciplinares.  

 

Tabela 6: Componentes e indicadores de idoneidade ecológica. 

COMPONENTES INDICADORES 

Adaptação ao 
currículo 

 Os conteúdos selecionados e avaliação estão de acordo às 

diretrizes curriculares nacionais. 

Abertura para 
inovação didática 

 Inovação baseada na investigação e na prática reflexiva; 

 Integração de novas tecnologias (calculadoras, computadores, 

TICs etc.) no projeto educativo; 

Adaptação sócio-
profissional e 
cultural 

 Os conteúdos contribuem para a formação socioprofissional dos 

estudantes. 

Educação em 
valores 

 Contemplam-se a formação em valores democráticos e o 

pensamento crítico. 

Conexões intra e 
interdisciplinares  

 Os conteúdos se relacionam com outros conteúdos intra e 

interdisciplinares. 

Fonte: Godino (2011, p.14). Tradução nossa. 

 

Godino et al. (2006) salientam que “a idoneidade didática supõe a articulação 

coerente e harmônica das idoneidades parciais”. Isto requer falar da idoneidade 

didática como critério sistêmico de pertinência ou adequação ao projeto de ensino de 

um processo, cujo principal indicador empírico pode ser a adaptação entre os 

significados pessoais alcançados pelos estudantes e os significados institucionais 

pretendidos ou implementados (GODINO, WILHELMI E BENCOMO, 2005). 

Os componentes e indicadores apresentados e que constituem os critérios de 

idoneidade do EOS são representados por meio do hexágono a seguir: 
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Figura 4: Componentes da idoneidade didática 

 

Fonte: Godino, Batanero e Font (2008). 

 O hexágono regular representa a idoneidade correspondente a um processo de 

estudo pretendido ou planejado, acerca da qual, a priori, se supõe um grau máximo 

das idoneidades parciais. O hexágono irregular interno corresponde às idoneidades 

efetivamente alcançadas na realização de um processo de estudos implementado. 

Na base do hexágono, encontram-se as dimensões epistêmicas e cognitivas, por 

considerar que todo processo de intervenção deve estar pautado no desenvolvimento 

de conhecimentos específicos. No EOS, quando se fala em conhecimento, incluem-se 

compreensão e competência. A dimensão epistêmica se refere aos conhecimentos 

institucionais, ou seja, aos conhecimentos compartilhados em uma instituição ou em 

comunidades de práticas, enquanto a dimensão cognitiva se refere aos conhecimentos 

pessoais, do sujeito individual. 

 A aprendizagem tem lugar com a participação do sujeito nas comunidades de 

práticas, com a ligação entre os significados pessoais e os institucionais e com a 

apropriação dos significados institucionais pelos estudantes.  

Portanto, as ferramentas propostas pelo EOS nos permitem analisar as práticas 

matemáticas e a construção dos objetos matemáticos. Assim, acreditamos que tal 
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análise pode ser aperfeiçoada se forem considerados os aspectos da metacognição 

(GUSMÃO, 2006).  

 

1.2. Metacognição 

[...] Desde pequena tenho essa dificuldade de entender matemática. Antes eu 
não entendia o que se resolvia primeiro: se as chaves os parênteses ou os 
colchetes. Agora, que eu cresci eu não sei de onde vem tanto x e tanto y. O 
professor até se esforça para que a gente aprenda, mas é muita coisa que dá 
até dor de cabeça. Na verdade, eu tenho muita dificuldade em matemática.” 
(Kamilla Correia – Aluna do 8º ano da Escola Dinorah)14

. 

 

A autora dessa fala é uma aluna dos anos finais do ensino fundamental da 

escola onde realizamos a pesquisa. O interessante é que, com ela, podemos observar 

que os próprios alunos reconhecem e têm consciência das suas dificuldades em relação 

ao domínio dos conteúdos matemáticos dados em sala de aula, ao mesmo tempo em 

que identificam os esforços empregados pelos professores para sua aprendizagem. 

Talvez o leitor considere estranho expor, na sessão que trata, teoricamente, da 

metacognição, o discurso informal de uma aluna. No entanto, há, nessa proposta, a 

ideia de estabelecer uma ampla rede de relações entre o estudo científico a respeito da 

origem da metacognição e as situações cotidianas, o que nos ajuda a ilustrar como os 

processos metacognitivos acontecem.  

Nesse sentido, é conveniente esclarecer que temos a pretensão de tornar 

entendível esta temática não apenas para os cientistas educacionais, mas para todos os 

profissionais que atuam de forma direta ou indireta no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática. 

No âmbito dessas discussões e retomando a fala da aluna, podemos afirmar 

que, à medida que tomamos consciência das nossas próprias fragilidades, estamos 

agindo metacognitivamente, da mesma forma que, quando percebemos nossas 

potencialidades e os processos que dominamos, também estamos praticando a 

                                                           
14 No período em que desenvolvemos a pesquisa de campo na escola, conversamos com alguns alunos 

para compreendermos as ideias que eles cultivavam sobre a matemática e seu ensino. Em uma dessas 
conversas, a fala de Kamilla -, nome fictício adotado para preservar a imagem da adolescente -, 
chamou nossa atenção por refletir sobre fatores que estão diretamente relacionados com seu processo 
metacognitivo. 
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metacognição (GOLIATH, 2009). Nessa direção, a metacognição está ligada à 

autopercepção, autoconsciência, autorreflexão e autoavaliação que realizamos acerca 

do “que sabemos” e “como sabemos”. 

O exercício de tomada de consciência do que sabemos, pensamos ou sentimos 

nos torna aptos a exercer o controle sobre nossa própria experiência e nos faz um 

convite a perceber o nosso próprio processo de aprender (PORTILHO e DREHER, 

2011, p. 1188). 

Em vista disso e com o intuito de melhor esclarecer a natureza desse conceito, 

apresentaremos, nas próximas sessões, os subsídios que o fundamentam teoricamente 

e a relação entre ele e o nosso objeto de pesquisa.  

 

1.2.1. Origem do termo 

 

O termo “metacognição” é relativamente recente, já que foi utilizado pela 

primeira vez na década de 1970, pelo investigador e psicólogo norte-americano, John 

Hurly Flavell. Surgiu de estudos a respeito da memória15, mais especificamente com 

os trabalhos sobre a metamemória, que, de acordo com Mateos (2001, p. 21), “[...] trata 

do conhecimento que adquirimos sobre os conteúdos e aspectos da memória”.   

Para o autor: 

Flavell considerava a metamemória como uma das quatro categorias do 
fenômeno que intervém na memória - capacidades básicas, estratégias, 
conhecimentos não estratégicos e metamemória. Do seu ponto de vista, as 
dificuldades de memória apresentadas por crianças pequenas e sujeitos com 
dificuldade de aprendizagem poderiam ser atribuídas em muitos casos a mais 
que deficiências inerentes ao processo de memória, mas a uma metamemória 
deficiente e/ou ao uso inadequado de estratégias da memória. (MATEOS, 
2001, p. 21, tradução nossa).   

Falando de forma mais abrangente, Flavell (1971-1979) e seus colaboradores se 

interessavam em estudar os aspectos da mente e acreditavam que as crianças 

dispunham da capacidade de pensar sobre seu próprio pensamento. Para eles, essa 

capacidade vai sendo aprimorada com o passar dos anos e tem como consequências a 

                                                           
15 Os estudos sobre a memória ganhou força na década de 70 do século XX, com o declínio das pesquisas 

sobre QI, que despertavam controvérsias entre psicólogos, atraídos pela possibilidade de ensinar 
estratégias metacognitivas às pessoas (FERREIRA, 2003, p. 51). 
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melhoria do desempenho das crianças em tarefas que exigem a utilização da memória 

e também no seu processo de aprendizagem (MATEOS, 2001; FERREIRA, 2003; 

GUSMÃO, 2006).  

Inaugurou-se, assim, um novo campo de pesquisa, denominado cognitivo-

desenvolvimental ou de controle cognitivo, no qual os investigadores, inicialmente, 

dedicavam-se a “entender como os aprendizes coordenavam e integravam ideias e 

habilidades dentro do conhecimento funcional” (FERREIRA, 2003, p. 51).  

De acordo com Gusmão (2006), à medida que os estudos nessa área de pesquisa 

iam sendo realizados, os pesquisadores iam refinando e ampliando seus 

entendimentos sobre a metamemória, percebendo que ela não está isolada dos demais 

aspectos da mente (MATEOS, 2001), que atua de forma conjunta com eles, fato que 

exigiu que esses conhecimentos fossem explorados com um caráter mais amplo e em 

diversos domínios. 

Em 1976, no livro intitulado The nature of intelligence, Flavell ampliou o termo 

metamemória, utilizando, pela primeira vez, a expressão Metacognição para se referir 

ao conhecimento que o indivíduo tem sobre seus próprios processos cognitivos. Para 

ele, 

a metacognição é o conhecimento que temos sobre os nossos próprios 
processos e produtos cognitivos ou qualquer outro assunto relacionado com 
eles, a exemplo das propriedades relevantes para a aprendizagem. Assim, 
pratico a metacognição (metamemória, meta-aprendizagem, meta-atenção, 
metalinguagem, etc.) quando percebo que tenho mais dificuldade em 
aprender A que B; quando compreendo que devo verificar C antes de aceitá-
lo como verdade, quando me ocorre que seria bom examinar todas e cada uma 
das alternativas antes de decidir qual a melhor, quando compreendo que devo 
tomar nota de D porque posso esquecê-lo; se eu decidir em perguntar a 
alguém sobre E para ver se está certo. Esses exemplos podem se multiplicar 
infinitamente... A metacognição versa, entre outras coisas, sobre a 
supervisão/avaliação ativa e consequente regulação e organização destes 
processos em relação com os objetivos e dados cognitivos que se pretende e, 
normalmente a serviço de alguma meta ou objetivo concreto. (FLAVELL, 
1976, 232, tradução nossa). 

 Dessa primeira descrição, tem-se que a metacognição estaria vinculada, tanto à 

cognição da cognição, ou seja, à capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, de 

conhecer o próprio conhecimento e ter consciência sobre os aspectos que dominam e 

que não dominam, como à capacidade de monitorar o próprio conhecimento, aspectos 

que serão mais bem discutidos ao longo desta sessão.  
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Etimologicamente, segundo Gusmão (2006), embasada nos estudos de 

González (1996), embora não derive do grego a palavra metacognição traz consigo 

uma ideia ligada ao prefixo grego "meta" que, entre outras acepções, pode significar 

"posterior a" ou” que acompanha a" sendo, portanto, a metacognição uma palavra que 

se refere ao que vem depois ou acompanha a cognição (p. 43). 

Ainda sobre metacognição, é pertinente ressaltar que esse conceito foi-se 

desenvolvendo de maneira lenta e gradual ao logo dos anos. E, que em estudos 

posteriores, o próprio Flavell considerou sua primeira descrição limitada e vaga 

(FERREIRA, 2003; GUSMÃO, 2006), pois não contemplava todos os componentes e 

sentidos que o termo sugeria.  

Ressaltamos também que, embora Flavell (1976-1979) seja considerado o 

pioneiro nessas discussões, alguns pesquisadores, a exemplo de Figueira (2002), 

Ferreira (2003), Ribeiro (2003), Gusmão (2006), Sousa (2009) e outros, demonstram que, 

desde o início do século XX, trabalhos e pesquisas realizadas, principalmente, por 

Dewey, já analisavam noções, pressupostos e ideias que contribuíram para sua 

fundamentação:  

[...] voltando a 1933, o termo "metacognição", apesar de não existir ainda 
parece relacionado com o conceito de "autoconsciência reflexiva", usado por 
Dewey, já que o primeiro envolve a reflexão sobre os processos cognitivos. 
(GUSMÃO, 2006, p. 43). 

 

Ferreira (2003) assegura que, em 1965, ideias ligadas à noção de metacognição 

podem ser encontradas no trabalho de doutoramento de Hart, o qual tratava da 

relevância do “sentimento de conhecer”, aspecto que pode ser considerado como um 

produto da metacognição. No entanto, o próprio Hart conferiu a Flavell e Wellman a 

originalidade do tema, explicitando que trabalhos sobre esta temática já haviam sido 

desenvolvidos anteriormente por esses dois autores. 

Do mesmo modo, Figueira (2002) e Sousa (2009), baseados nos estudos de 

Cavanaugh e Perlmutter (1982), destacam que, ao utilizar-se de questionários 

introspectivos para examinar as estratégias de estudos das pessoas, Baldwin (1909) 

deu início à discussão sobre autoconhecimento, podendo ser considerado o pioneiro 
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nessas discussões. Também Piaget (1968) e Vygotsky (1974) já inseriam a questão do 

autocontrole e regulação em seus trabalhos e estudos. 

Nessa mesma direção, podemos citar inúmeros outros estudos que mencionam 

pesquisas anteriores à década de 1970, que contribuíram para a difusão das discussões 

sobre a abordagem metacognitiva. Contudo, todos eles parecem estar de acordo sobre 

o “ponto de partida”, isto é, a origem, a tentativa mais clara e original de defini-la foi 

desenvolvida por John Flavell (1976).  

Por outro lado, atualmente, 

[...] apesar de reconhecida a importância da metacognição no processo de 
aprendizagem, parece não existir ainda uma definição unívoca [...] por um 
lado, a dificuldade em estabelecer a distinção entre o que é meta e o que é 
cognitivo, e por outro, parece gerar alguma confusão a utilização de um termo 
singular para um problema multifacetado. (RIBEIRO, 2003, p. 110). 

De acordo com Mateos (2001), a metacognição é um dos conceitos polêmicos da 

psicologia cognitiva, que tem sido amplamente utilizado na área educacional e que, 

apesar de produzir subsídios para compreender o processo de ensino e aprendizagem 

em diversas áreas do conhecimento, como matemática, biologia, física, química, 

linguagens e outras, ainda não há um consenso na literatura sobre a sua conceituação, 

principalmente em razão do grande número de definições existente.  

Desse modo, muitos trabalhos16 têm sido desenvolvidos com o intuito de fazer 

avançar as discussões sobre o tema, os quais estão embasados, principalmente nas 

ideias de Flavell (paradigma da psicologia cognitiva estrutural) e de Ann Brown 

(paradigma da psicologia cognitiva do processamento da informação). Esses teóricos, 

segundo Gusmão (2006), propuseram, de forma independente e complementária, um 

conjunto de definições-descrições desse domínio.  

Na continuidade do texto, abordaremos os principais elementos que 

caracterizam as ideias desses dois autores, assim como a relação entre eles e a sua 

aproximação com o processo de ensino da matemática. 

 

1.2.2. As ideias de John Flavell 

                                                           
16 Os estudos sobre a metacognição se intensificaram nos anos 80 e 90 do século XX, conforme pode ser 

observado com o aumento considerável da publicação de trabalhos e pesquisas realizados sobre esta 
temática. 
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Conforme mencionamos anteriormente, Flavell foi o primeiro investigador a 

utilizar o termo metacognição na literatura. Suas ideias tiveram em Piaget seu 

“antecedente mais claro” (MATEOS, 2001), e seus estudos potencializaram uma 

“explosão de pesquisas empíricas” (GUSMÃO, 2006) a respeito dessa temática. 

Ao definir metacognição como o conhecimento que temos sobre nossos 

próprios processos cognitivos ou como o monitoramento que realizamos sobre este 

conhecimento, Flavell evidenciou duas direções, ambas com raízes diferentes, porém 

que se relacionam e influenciam-se, a saber:  

1. conhecimento metacognitivo: favorece uma reflexão sobre os 

conhecimentos que o sujeito tem dos aspectos cognitivos que domina; 

“cognição da cognição”; 

2. regulação e controle da cognição: possibilita o monitoramento, 

coordenação e controle dos processos executivos da atividade cognitiva. 

Estabelecendo um paralelo entre a primeira definição proposta por Flavell 

(1976) e o nosso objeto de estudo (Ensino da Matemática), temos a relação com a 

reflexão que o professor realiza com base nas ações desenvolvidas em sala de aula 

diante de um conteúdo trabalhado.  

Com fundamento nas suas experiências, o professor se dá conta de que “a 

explicação de tal conceito demanda mais cuidado”, “que é preciso apresentar 

exemplos práticos para que os alunos possam melhor compreender o conteúdo”, “que 

é imprescindível adequar as tarefas ao nível da turma em que será aplicada”, “que é 

necessário trabalhar melhor os dados das tarefas selecionadas do livro”, “que um 

vídeo ou a apresentação do assunto em slides proporcionará um melhor envolvimento 

da turma” etc. 

Em outras palavras, o professor realiza uma reflexão sobre os elementos 

essenciais para que possa obter êxito em sua prática e que tem como base o processo 

de tomada de consciência advindo das experiências pessoais sobre o que sabe e o que 

não sabe sobre determinado conhecimento.  

Dessa maneira, as experiências acumuladas e o conhecimento que o professor 

tem sobre elas são fundamentais para que ele ative seu pensamento e os 
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conhecimentos necessários para melhor selecionar, implementar e desenhar as 

situações de ensino e aprendizagem em sala de aula.  

Tais atividades representam e exemplificam o conhecimento metacognitivo e a 

regulação da cognição, que serão expostos a seguir. 
 

1.2.2.1. O conhecimento metacognitivo 
 

O primeiro aspecto da metacognição desenvolvido por Flavell (1976) trata do 

conhecimento metacognitivo, que pode ser entendido como o conhecimento ou crença 

que o sujeito tem de si mesmo em relação a três categorias da atividade cognitiva – a 

pessoa, a tarefa, e as estratégias –, as interações entre elas e as experiências metacognitivas 

(GONÇALVES, 1996; STERNBERG, 2000; JOU e SPERB, 2006; GUSMÃO, 2006; 

NEVES, 2007; FREIRE, 2009; SOUSA, 2009; PORTILHO E DREHER, 2011; e outros). 

Além disso, o conhecimento metacognitivo possibilita ao indivíduo controlar 

seus procedimentos de resolução, identificar e representar as situações, ter clareza 

sobre as estratégias que domina e acesso fácil a elas. Somado a esses aspectos, 

possibilita verificar os resultados obtidos, reforçando ou modificando a estratégia 

empregada em virtude da avaliação realizada (FERREIRA, 2003; FIGUEIRA, 2003; 

FREIRE, 2009; SOUSA, 2009; LEITE e DARSIE, 2010). 

Flavell e Wellman (1977) sugeriram que o conhecimento metacognitivo se 
desenvolve através da consciencialização, por parte do sujeito, sobre o modo 
como determinadas variáveis interagem no sentido de influenciar os 
resultados das atividades cognitivas. Assim, [...] elaboraram um sistema para 
desenvolvimento da metamemória, que inclui dois componentes: a 
sensibilidade e o conhecimento das variáveis da pessoa, da tarefa e das 
estratégias. (RIBEIRO, 2003, p. 111) 

Para esses autores, dois aspectos influenciam no processo de memorização: a 

sensibilidade, entendida como a capacidade que o indivíduo tem de inferir sobre a 

adequação ou inadequação de estratégias para resolução de uma tarefa (MATEOS, 

2001; RIBEIRO, 2003; SOUSA, 2009); e o conhecimento das variáveis: pessoa, que inclui os 

conhecimentos intraindividual, interindividual e universal, e tarefa e estratégia. 

A variável pessoa consiste no conhecimento que o indivíduo tem ou que venha 

a obter sobre os aspectos da cognição humana GONÇALVES (1996), de modo que a 

consciência que temos acerca das nossas próprias capacidades cognitivas nos permite 
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reconhecer nossas habilidades e capacidades e compará-las às habilidades e 

capacidades do outro, além de nos possibilitar identificar o conhecimento que é 

comum a todos os indivíduos.  

Desta maneira, a variável pessoa envolve três tipos de conhecimento:  

i. intraindividual, que representa o conhecimento do sujeito sobre suas próprias 

capacidades cognitivas, como a identificação de que precisa ler em voz alta e 

fazer pequenos resumos para compreender o assunto; que quanto mais repetir 

o mesmo processo mais seguro se sentirá para prova, entre outros;  

ii. interindividual, que é o conhecimento da pessoa sobre suas capacidades 

cognitivas em comparação às capacidades cognitivas do outro. Por exemplo, eu 

gosto de resolver os cálculos, e ele gosta de interpretar os problemas; sou mais 

habilidosa no trabalho, e minha irmã, nos estudos;  

iii. universal, que consiste no conhecimento comum à mente humana, como 

reconhecer que, ao ser surpreendido com uma pergunta, inicialmente o 

indivíduo pode não recordar a resposta, mas pode vir a lembrar-se depois; a 

sensação é de que a resposta está na ponta da língua17.  

Os conhecimentos relacionados à variável tarefa nos remetem às exigências e 

dificuldades do aprendiz acerca de determinadas situações. Por exemplo, uma pessoa 

diante de um problema matemático, com os seus conhecimentos prévios, reconhece se 

os dados apresentados são ou não conhecidos, se estão bem organizados, se a 

resolução é fácil, ou mais exigente, de modo que identifica se é necessário empenhar 

mais ou menos esforços para chegar à solução (FERREIRA, 2003). 

É importante salientar que, no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática, ao se deparar com determinada tarefa de um conteúdo específico, o 

professor recorre a suas experiências, verificando o grau de complexidade e a 

dificuldade de comunicação e argumentação daquele conteúdo, podendo se sentir 

desmotivado para aplicá-la, ou, em uma situação contrária, verificar que é necessário 

                                                           
17 Frequentemente, é possível escutar comentários de estudantes como "Se eu tivesse prestado atenção 

na sala de aula, agora lembraria a matéria", ou "Se não tivesse ficado nervoso no vestibular teria 
lembrado a maioria das respostas", ou seja, existe todo um conhecimento adquirido pela experiência, 
concernente ao próprio funcionamento cognitivo e afetivo (JOU e SPERB, 2006, p. 179). 
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fazer a releitura da tarefa para melhor reconhecer os conhecimentos envolvidos, tendo, 

como consequência, segurança e motivação para aplicação.  

Todo esse processo consiste de uma atividade metacognitiva, que visa ao êxito 

no desenvolvimento de tarefas e leva a refletir sobre as situações de ensino e 

aprendizagem propostas em sala de aula, as quais devem possibilitar ao professor uma 

interação com os conhecimentos que domina, aprimorando as formas de aplicação, 

como realizar um processo de revisão, adequação e avaliação; e, aos estudantes, o 

desenvolvimento de competências e habilidades, a partir dos conhecimentos que 

dominam, aliado à necessidade de incorporar novos conhecimentos. 

Em geral, os alunos consideram mais fácil resolver uma tarefa fechada, a qual 

exige a aplicação imediata de fórmulas e regras previamente trabalhadas em sala de 

aula; enquanto os professores evitam trabalhar com tarefas abertas, as quais 

demandam uma análise mais detalhada e profunda da situação, pela dificuldade que 

os alunos apresentam nesse tipo de tarefas e o pouco tempo que têm para cumprir o 

conteúdo programático.  

As tarefas que implicam conhecimentos demasiadamente distantes das 

capacidades dos alunos provocam desmotivação e falta de interesse para resolução, 

sendo indispensável, portanto, que o professor estude previamente as tarefas a serem 

aplicadas para que possa adequá-las ao contexto em que serão aplicadas e desenhar o 

cenário almejado.  

Quanto à terceira variável, estratégia, esta diz respeito ao conhecimento dos 

meios, procedimentos, caminhos e ações que sejam provavelmente mais eficazes para 

consecução dos objetivos (GONÇALVES, 1996). 

Com relação às variáveis estratégias, Flavell (1987) ainda faz uma distinção 
entre estratégias cognitivas e metacognitivas. As primeiras dizem respeito ao 
resultado de uma tarefa e as segundas, à eficiência deste resultado. Por 
exemplo, para resolver uma adição soma-se um número a outro. Essa é uma 
estratégia cognitiva. Repetir a operação várias vezes para ter confiança de que 
a estratégia cognitiva utilizada levou ao sucesso é uma estratégia 
metacognitiva. (JOU e SPERB, 2006, p. 179). 

 

Ainda de acordo com essas autoras, as três variáveis – pessoa, tarefa e estratégias 

– interagem entre si e emergem das crenças que o sujeito tem de si mesmo, na condição 

de ser cognitivo.  
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Segundo Ribeiro (2003), faz sentido dizer que o professor A utiliza mais a 

estratégia X para resolver uma tarefa, do que o professor B, porque o primeiro 

privilegia as regras, normas e as contas em si, enquanto o segundo atribui mais valor 

à interpretação, ao modo particular do aluno de desenvolver a solução do que às 

respostas finais, o que pressupõe atitudes que legitimam o controle e a regulação da 

cognição.  

 

1.2.2.2. Regulação e controle da cognição  

 

Em se tratando da segunda dimensão da metacognição desenvolvida por 

Flavell (1979), esta se refere ao controle executivo e autorregulação dos processos da 

cognição e consiste na capacidade de avaliar a execução da tarefa e fazer correções 

quando necessário (RIBEIRO, 2003 p. 110), processo que o autor denominou 

monitorização.  

Segundo Figueira (2002), monitorização é a capacidade que o indivíduo tem de 

refletir (observar, pensar, avaliar) sobre suas próprias atividades, a exemplo, 

identificar se a resposta dada está correta, se foi escolhido o melhor caminho ou a 

melhor estratégia para solucionar um problema, se o problema foi compreendido, 

entre outros. 

De acordo com Flavell (1979), a atividade mental decorre do controle que 

efetuamos sobre nosso próprio pensamento quando fazemos uso dos conhecimentos 

metacognitivos, o que implica escolher entre as estratégias de planificação, controle ou 

regulação (FIGUEIRA, 2003).  

As estratégias de planificação, de maneira sucinta, dizem respeito ao modo como 

as informações são organizadas e, posteriormente, tratadas. As estratégias de controle 

representam o ato de analisar, examinar e reunir informações acerca das atividades 

cognitivas realizadas. E as estratégias de regulação correspondem às intervenções que 

devem ser realizadas após a atividade de controle, a exemplo, refazer os cálculos, reler 

o enunciado do problema, mudar de estratégia, entre outras.  

Jou e Sperb (2006) consideram que Flavell (1987) desenvolveu um modelo mais 

amplo que “diferenciava os tipos de conhecimentos necessários na atividade 
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metacognitiva”, o qual engloba quatro aspectos inter-relacionados: conhecimento 

metacognitivo, experiências metacognitivas, objetivos e ações cognitivas, 

representados na Figura 5. 

 
Figura 5: Modelo de metacognição de Flavell (1979, 1987), adaptado por Mayor et 
al. (1995, p. 32). 

 

Fonte: Jou e Sperb (2006, p. 178). 

 

O conhecimento metacognitivo 18 converge para os elementos citados 

anteriormente no início desta sessão, já 

[...] as experiências metacognitivas referem-se à consciência das experiências 
cognitivas e afetivas que acompanham cada empreendimento cognitivo. Os 
objetivos cognitivos, por sua vez, referem-se às metas a serem alcançadas em 
cada envolvimento cognitivo e as ações cognitivas referem-se às realizações 
para atingir tais metas. (JOU e SPERB, 2006, p. 179, grifo nosso). 

Para Ribeiro (2003), as experiências metacognitivas correspondem às 

“impressões ou percepções conscientes que podem ocorrer antes, durante ou após” 

executarmos uma atividade, em que ativamos nosso pensamento reflexivo acerca da 

nossa ação. Por exemplo, ao chegar a esse ponto do texto, talvez o leitor se dê conta de 

que precisa retomar a leitura do início para compreender o que foi dito até agora, ou 

segue a leitura acreditando estar entendendo as discussões realizadas até o momento.  

                                                           
18 Quando dois universitários, um licenciando-se em matemática e outro em pedagogia, afirmam que 
escolheram os respectivos cursos, um por ser bom em matemática e o outro por ter mais afinidade com 
os aspectos gerais da educação, eles estão fazendo uso individualmente de seus conhecimentos 
metacognitivos. 
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Nos dois casos, o leitor está passando por uma experiência metacognitiva. Ou seja, 

as experiências metacognitivas estão relacionadas aos conhecimentos subjetivos do 

indivíduo (JAU e SPERB, 2006; GRENDENE, 2007). 

Sousa (2009), mencionando Flavell (1999), afirma que as experiências 

metacognitivas e o conhecimento metacognitivo estão interligados, uma vez que o 

conhecimento permite compreender as experiências, e as experiências permitem o 

desenvolvimento e modificação da cognição. 

Assim, podemos falar que as experiências metacognitivas no processo de ensino 

da matemática são importantes para que o professor possa refletir sobre seus limites e 

potencialidades em frente aos conteúdos a serem trabalhados, podendo melhor 

regular e monitorar suas ações, planejando, executando, revisando e avaliando, a fim 

de possibilitar aos alunos melhores situações de aprendizagem. 

Na continuidade, abordaremos as ideias de Ann Brown, que explicam os 

aspectos referentes ao controle executivo e autorregulador da metacognição. 

 

1.2.3. As ideias de Ann Brown 
 

Na literatura específica, outro nome bastante referenciado nos trabalhos que 

analisam a metacognição é o da investigadora e psicóloga americana Ann Brown. Os 

estudos dessa autora, inicialmente, foram direcionados a aspectos da leitura e 

compreensão de textos, evidenciando a importância da atividade metacognitiva que 

envolva ações, como: planificação, verificação, revisão e avaliação (GONÇALVES, 1996, 

MATEOS, 2001, FERREIRA, 2003, ROSA, 2011).  

De acordo com Gusmão (2006), Brown (1978) apropriou-se dos estudos 

desenvolvidos por Flavell (1976-1979) e seus colaboradores e propôs um modelo 

metacognitivo geral e independente, dando maior ênfase aos aspectos relacionados 

com os processos de controle executivo e autorregulação.   

Para Brown (1987), conforme menciona Mateos (2001), a metacognição pode ser 

entendida como a consciência que o indivíduo tem sobre o seu próprio conhecimento 

ou a sua compreensão sobre suas capacidades cognitivas, isto é, refere-se ao processo 

de tomada de consciência do sujeito sobre o que sabe e o que não sabe. 

Em suas investigações, assim como Flavell (1979), ela destaca que  
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[...] a metacognição encontra-se associada, por um lado, ao conhecimento 
sobre os próprios recursos cognitivos ou sobre as estratégias mais apropriadas 
para realização de uma tarefa específica (conhecimento do conhecimento) e, 
por outro, à regulação do conhecimento (RIBEIRO, 2003, p. 112). 

Em outras palavras, a autora reconhece que, para além da capacidade que o 

sujeito tem de conhecer sobre o que se conhece, as ideias ligadas à metacognição 

contemplam também os mecanismos de autorregulação (MATEOS, 2001; RIBEIRO, 

2003; FIGUEIRA, 2002).  

No entanto é importante salientar que, apesar de concordar com Flavell (1979) 

sobre a existência de duas vertentes envolvidas na noção da metacognição e que ambas 

estão diretamente relacionadas, as ideias de Bronw (1987) diferem das ideias de Flavell 

quanto ao entendimento do processo de autorregulação: para ela, a autorregulação 

contempla o conjunto de ações que o indivíduo põe em prática durante o 

desenvolvimento de uma tarefa; e, para Flavell (1979), a autorregulação é um 

mecanismo de monitoração do conhecimento, conforme mencionamos na sessão 

anterior. 

Ainda de acordo com os estudos de Brown (1987), o conhecimento do 

conhecimento e o controle executivo e regulador podem ser facilmente distinguidos: 

enquanto o conhecimento é estável, falível (pode estar equivocado) e passível de 

verbalização, o controle é instável, nem sempre pode ser verbalizado e depende da 

situação e da tarefa realizada. Assim, apenas quando a pessoa regula ou monitora as 

suas atividades cognitivas é que ela pode reconhecer suas limitações (fracassos) e 

abandonar estratégias inadequadas, possibilitando a melhoria da sua aprendizagem 

(RIBEIRO, 2003). 

Nesse sentido, da definição de metacognição proposta por Brown (1987) 

derivam os mecanismos autorregulatórios que o sujeito empenha no decorrer da 

execução de um problema, que são denominados pela autora de atividades 

metacognitivas.  

A esse respeito, Mateos (2001, p. 26) sugere como exemplo de atividades 

metacognitiva:  

(a) ser consciente das limitações da capacidade do próprio sistema;  

(b) conhecer o repertório de estratégias que possui e seu uso apropriado;  
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(c) identificar e definir os problemas; planificar e sequenciar as ações 
necessárias para resolução do problema; e,  

(d) supervisionar comprovar, revisar e avaliar a eficiência do plano elaborado 
(MATEOS, 2001, p. 26). 

Nesse sentido, algumas diferenças podem ser destacas entre os entendimentos 

de Flavell e Ann Brown: para Flavell, as ações descritas estão associadas ao 

conhecimento metacognitivo, mais especificamente, estão ligadas à noção da variável 

estratégica, que representa os meios escolhidos pelo sujeito para ter um bom 

desempenho na resolução de uma tarefa. Já para Brown, tais procedimentos se referem 

a uma das etapas da execução da tarefa, que permite ao aprendiz detalhar previamente 

suas ações para que possa entender cada passo realizado (FERREIRA, 2003). 

Em síntese, nas suas pesquisas, Brown (1987) destacou três atividades do 

processo metacognitivo: a planificação, a monitoração e a avaliação.  

A planificação, segundo Gonçalves (1996), corresponde à elaboração prévia de 

um plano de ação para execução de uma tarefa, onde são predefinidos as estratégias, 

os objetivos e as metas a serem alcançadas, de modo que todas as decisões tomadas e 

as ações definidas pelo sujeito estão de acordo com o conhecimento que ele tem e com 

a interação que estabelece com os dados disponíveis. Sobre a monitoração, Brown a 

define como o processo de controle da ação, onde o sujeito revisa as ações 

desenvolvidas e avalia se elas estão adequadas ao objetivo pretendido e se estes estão 

sendo alcançados, permitindo ao aprendiz identificar possíveis erros e confirmar os 

acertos, além de julgar a necessidade de reorganizar e selecionar novas estratégias. Por 

último, a avaliação, que consiste na identificação dos resultados alcançados diante dos 

objetivos traçados. 

A partir de suas investigações, Brown (1987) constata que o indivíduo, ao 

resolver uma tarefa, pode fazer uso de estratégias metacognitivas sem se dar conta de 

tal fato. Para a autora, com o passar do tempo o pensamento metacognitivo pode se 

tornar algo automático, como, por exemplo, uma pessoa, que considera que consegue 

compreender melhor a leitura de um texto se a fizer em voz alta, o fará sempre que 

tiver algo para ler, podendo esta decisão ser tomada de maneira automática e 

inconsciente. 

De uma forma mais geral pode-se dizer que a metacognição é uma conquista 
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evolutiva do ser humano, em sua constante tarefa de adaptação, que se 
desenvolve para atender as exigências do ambiente. Utilizando o paradigma 
darwiniano, poderia dizer-se ainda, que os processos mentais tendem à 
complexidade e automatização, permitindo atingir novos níveis de 
desenvolvimento mental. (JOU, 201, p. 57) 

De acordo com Jou e Sperb (2006), nem sempre a escolha de determinada 

estratégia resulta de uma atividade metacognitiva; ela pode estar relacionada apenas 

a regras e normas vivenciadas diariamente pelo sujeito sem que este compreenda os 

“porquês” de tal escolha.  

Diante dessa constatação, surge mais um aspecto polêmico e controverso em 

torno da ideia de metacognição, que é o fato de considerá-la fora do plano da 

consciência do sujeito, ou seja, a metacognição pode estar também no inconsciente do 

sujeito. Para maiores detalhes sobre esta discussão, remetemos aos autores Brown 

(1980); Flavell (1984); Mayor, Suengas e Gonzáles (1995), Sternberg (2000), Lafortune e 

Saint-Pierre (1996) e outros. 

Em suma, observa-se que, tanto as ideias pioneiras de John Flavell (1976) – sobre 

o conhecimento metacognitivo, embasado nas variáveis pessoas, tarefas e estratégias 

–, como as ideias de Ann Brown (1987) – relacionadas ao controle executivo e 

autorregulador - corroboraram a promoção de uma configuração do domínio 

metacognitivo e, consequentemente, a polissemia desse tema, conforme veremos 

adiante. 

 

1.2.4. Metacognição e seus desdobramentos na literatura  

 

Como apresentamos, não há um discurso uniforme em relação à definição de 

metacognição na literatura, fato que contribui para o surgimento e posterior 

desenvolvimento de diferentes entendimentos em campos de pesquisa diversos.  

Várias concepções foram elaboradas à luz das ideias de Flavel (1976-1979) e Ann 

Brown (1978-1987); no entanto, nenhuma delas possibilitou um significado unívoco e 

que contemple as diversas compreensões e interpretações desenvolvidas acerca dessa 

temática ao longo dos anos. 
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Sobre as ideias presentes na literatura a respeito do domínio metacognitivo, 

Gusmão (2006) elabora o seguinte organograma com o intuito de melhor explicar as 

abordagens da metacognição na literatura. 

Figura 6: Organograma das abordagens da metacognição na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GUSMÃO (2006). 

 

De acordo com a autora, podem-se identificar duas grandes “divisões” de 

conteúdos que têm a ver com os significados atribuídos ao conceito de metacognição: 

(1) a concebe como um “produto ou conteúdo cognitivo”; e, 

(2) a assimila como “processos ou operações cognitivas”. 

A metacognição, como produto ou conteúdo cognitivo, costuma ser referida por 

conhecimento declarativo, autoconhecimento ou, simplesmente, conhecimento sobre a 

cognição. Como “produto ou conteúdo cognitivo”, a metacognição se refere ao 

conhecimento que as pessoas adquirem em relação com seu próprio funcionamento 

cognitivo e dos demais. Como vimos nas ideias de Flavell, uma pessoa pode adquirir 

conhecimento sobre si mesmo, sobre as tarefas e sobre as estratégias.  

Neste trabalho e considerando os contextos diversos de experiência de uma 

pessoa, estamos entendendo metacognição como: 
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Um conhecimento teórico-prático-social que acompanha a cognição 
(interagindo ambos continuamente sem que se possa considerar que um 
determina o outro de maneira “mecânica”), podendo ser desenvolvido e/ou 
incrementado ao mesmo tempo em que o conhecimento cognitivo é 
desenvolvido, e como tal é resultado das exigências da conduta social efetiva 
e satisfatória e que ademais, se usa e se modifica segundo restrições 
contextuais (GUSMÃO, 2006, p. 103). 

Nesse sentido, o conceito de metacognição possibilita o desenvolvimento global 

de si, do meio social em que se está inserido, de maneira que esse conhecimento 

contribui para uma constante revisão dos próprios saberes e práticas que dominam. 

Assim, é possível que no trabalho com desenho e redesenho de tarefas 

matemáticas, possamos analisar a contribuição desta dimensão para a apropriação dos 

conhecimentos específicos matemáticos, do processo de monitoramento e 

autorregulação das ações pedagógicas dos professores em suas salas de aula. 

Na sessão seguinte faremos uma aproximação teórica entre os termos reflexão 

e metacognição, apresentando definições e elementos que unem tais conceitos. 

 

1.2.5. Metacognição e reflexão 
 

Sabemos da importância que os estudos educacionais têm atribuído ao papel da 

reflexão na formação do professor. Ao debruçarmos sobre as pesquisas desenvolvidas 

a partir da década de 1990, observamos que os termos práticas reflexivas, ensino reflexivo 

e professor como um profissional reflexivo – professor-reflexivo - vêm sendo amplamente 

utilizados (CONTRERAS, 2002; PIMENTA 2005; DORIGON e ROMANOWSKI, 2008; 

JARLINO e BARBOSA, 2012; entre outros), como uma mola propulsora para melhoria 

da prática docente em tempos de constantes mudanças sociais.  

De acordo com Contreras (2002), poucos são os textos sobre educação que não 

levem em conta a reflexão sobre a prática como um fator essencialmente importante 

no desenvolvimento do trabalho docente.  

Mas, por que destacar a reflexão como um aspecto eficaz ao processo educativo 

se esta é uma característica natural de todo ser humano e o professor é um ser humano?  

De fato, a reflexão é uma particularidade do ser humano, a qual, inclusive, o 

diferencia dos demais animais; contudo, a abordagem que as pesquisas no campo da 

educação fazem sobre a prática reflexiva corresponde ao movimento teórico de 
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compreensão do trabalho docente (PIMENTA, 2005, p. 18), e não da reflexão como 

uma característica do indivíduo.  

O termo reflexão e seu adjetivo reflexivo, empregados constantemente em textos 

educacionais, têm como principais referências as obras de Donald Schön (1992) – 

Educando o profissional reflexivo –, e de Zeichner (1993) - A formação reflexiva de professores: 

ideias e práticas –, as quais se fundamentam teoricamente nos estudos sobre o 

pensamento reflexivo do norte-americano John Dewey (1959), primeiro autor a 

considerar a reflexão como um elemento fundamental para o desenvolvimento do 

processo educativo.  

Segundo Dewey, a reflexão não consiste num conjunto de passos ou 

procedimentos específicos a serem utilizados pelos professores, pelo contrário, é uma 

maneira de encarar e responder aos problemas. [...]. “A reflexão implica intuição, 

emoção e paixão; não é, portanto, nenhum conjunto de técnicas que possa ser 

empacotado e ensinado aos professores” (ZEICHNER, 1993, p. 19). Ou seja, o processo 

de reflexão, no âmbito educacional, não deve ser entendido como um conjunto de 

regras e ações a serem seguidas e ensinadas aos professores, mas como uma ação 

dinâmica marcada pela complexidade, que envolve tanto os aspectos afetivos – 

emoções, crenças, paixão -, como a maneira individual de cada docente encarar e 

resolver as situações que ocorrem no cenário em que atua.  

Podemos dizer, então, que o ato de refletir potencializa o processo de tomada 

de consciência, visto que, ao agir reflexivamente, o professor se dá conta do que fez e 

do que ainda precisa fazer para resolver satisfatoriamente as situações comuns à sala 

de aula. 

Dessa forma, entendendo a metacognição, em linhas gerais, como o 

conhecimento, a consciência e o controle que o indivíduo tem de seus próprios saberes 

(FLAVELL, MILLER e MILLER, 1999), suas limitações e o monitoramento de seus 

processos cognitivos, que leva a “reconhecer a inadequação de estratégias específicas 

e abre a possibilidade para seu envolvimento na aquisição de novas habilidades e 

estratégias” (FERREIRA, 2003), acreditamos que a prática metacognitiva favorece a 

reflexão e a reelaboração do saber e o saber fazer (DARSIE e CARVALHO, 1996), pois 

o fato de o indivíduo poder pensar segundo suas experiências e ações, podendo 
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identificar o que já sabe e o que ainda precisa aprender, lhe dá a noção de 

responsabilidade pelo seu desempenho e gera confiança nas suas próprias capacidades 

(RIBEIRO, 2003). 

Portanto, na tentativa de entender (mais e melhor) a reflexão, selecionamos,19 

nos trabalhos de Ferreira (2003) e Gusmão (2006), cinco definições-descrições que 

abrangem os aspectos discutidos até aqui e que contribuem para compreensão da 

metacognição como um processo de reflexão sobre os conhecimentos de que se dispõe 

e a monitoração e autorregulação desse conhecimento. São as seguintes definições-

descrições: 

1) A metacognição é entendida como o ‘pensar sobre o pensar’. Compreensão do 

conhecimento, “uma compreensão que pode ser refletida tanto no uso efetivo quanto 

na descrição do conhecimento em questão”. Brown e De Loache (1978) (apud 

WILSON, 1997) BROWN (1987) (apud YUSSEN, 1985). 

Nessa perspectiva, “pensar sobre o pensar” nos remete à reflexão na ação, 

que advém das reflexões que o professor realiza sobre as ações 

desenvolvidas no seu fazer pedagógico, no instante em que realiza 

determinada ação.  

2) A metacognição [...] É a habilidade de refletir e avaliar a produtividade do nosso 

próprio pensamento [...] é a nossa habilidade de saber o que sabemos e o que não 

sabemos. (COSTA, 1984 apud DARSIE, 1998). 

Quando pensamos no termo avaliar, diversos significados vêm a nossa 

mente e talvez a ideia mais forte presente no ato de avaliar seja a da análise 

detalhada de determinada situação. Nessa definição, entendemos a 

avaliação como a análise que o indivíduo realiza de suas próprias ações e 

pensamentos e, nesse sentido, podemos dizer que avaliar um pensamento 

consiste em refletir sobre a ação.  

                                                           
19 Todas as definições apresentadas nesse tópico foram retiradas integralmente como estão escritas nos 

trabalhos de Ferreira (2003, p. 54-55) – itens de 1 a 4, e de Gusmão (2006, p. 46) - item 5. 
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3) A necessidade de analisar e refletir sobre o processo cognitivo e a capacidade de 

colocar em uso um raciocínio denomina-se metacognição. (BARTH, 1987, apud 

DARSIE, 1998). 

Nesta definição, percebemos a relação da metacognição com o 

conhecimento na ação, que, por sua vez, está relacionado com o saber fazer 

e se dá espontaneamente na execução de uma atividade. Quando pomos em 

prática um conhecimento, colocamos em uso um raciocínio durante a ação. 

4) A metacognição é o processo pelo qual refletimos sobre nosso próprio 

conhecimento e como ele muda. (DIVER, 1988 apud DARSIE, 1998). 

De maneira análoga ao item (1), podemos dizer que refletir sobre o próprio 

conhecimento está ligado à reflexão na ação, processo que nos auxilia na 

tomada de decisões diante de uma situação inesperada.  

5) Entende que a metacognição é um processo que equivale à tomada de consciência 

e compreensão dos próprios saberes e práticas, à reflexão e à autorregulação da 

própria aprendizagem prática. (FERREIRA, 2003 p.35).  

O professor se dá conta, na prática, do conhecimento que tem, por meio do 

processo de tomada de consciência e monitoramento do seu próprio 

conhecimento, analisando o que já fez e o que ainda precisa fazer para 

resolver as situações comuns à sala de aula. 

Em todas estas definições-descrições, percebemos a existência de elementos que 

associam os conceitos de metacognição à reflexão20, visto que, em ambos, está presente 

o processo de tomada de consciência sobre os conhecimentos postos em prática.  

São conceitos que nos ajudam a buscar um caminho teórico, que nos auxilie na 

análise da complexidade do ensino da matemática a partir do trabalho com tarefas 

matemáticas. 

 

                                                           
20 Ferreira (2003) esclarece que, embora as definições de metacognição e reflexão tenham aspectos em 

comum, devemos ser cautelosos ao apontar as semelhanças, já que não há um referencial teórico em 
que possamos nos embasar em tal discussão.  
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1.3.Tarefas matemáticas  

 

As pesquisas em Educação Matemática têm se voltado para o estudo do que se 

passa em sala de aula e, em particular, têm atribuído grande importância às tarefas que 

são criadas, selecionadas e implementadas pelo professor em sua prática pedagógica, 

(STEIN, SMITH, 1998; NCTM, 1994-2000; MASON e JOHNSTON-WILDER, 2004; 

PONTE, 2005; WATSON e SULLIVAN, 2008; SWAN, 2007; ZASLAVSKY e 

SULLIVAN, 2011; JESUS, 2011; VALE, 2012; POCHULU, FONT e RODRIGUEZ, 2013; 

e outros). 

Em geral, ao observarmos as aulas de matemática e das demais disciplinas 

curriculares, no contexto da escola básica, constatamos que as tarefas estão presentes 

de forma marcante no ambiente escolar, podendo ser apresentadas em diversos 

momentos e com diversas finalidades. “Podem ser enunciadas no início, no meio e no 

final da aula” (JESUS, 2011, p. 25). Podem ser utilizadas para revisar conteúdos, para 

problematizar situações, para gerar discussões a respeito dos conhecimentos prévios e 

para construção dos novos conhecimentos, entre outros.  

Nessa perspectiva, refletir sobre seu papel pode auxiliar o professor na 

compreensão de como o seu ensino e suas ações têm contribuído para ampliar as 

competências e habilidades matemáticas dos alunos (idem, p. 22), colaborando, 

também, para o surgimento de ocasiões especiais nas quais eles possam desenvolver-

se profissionalmente. Experiências têm mostrado que a reflexão sobre a prática 

pedagógica, quer individual, quer coletivamente realizada, tem um forte potencial 

para o desenvolvimento profissional dos professores (NCTM, 1991-2000). 

Por outro lado, pesquisas evidenciam que nem sempre as tarefas são entendidas 

por parte de professores como um “elemento primordial para um ensino de 

qualidade” (POCHULU, et al., 2013), já que, durante muito tempo, foram consideradas 

como atividades obrigatórias, estabelecidas pelo professor para “apreender”, 

“apropriar-se” e “assimilar “os assuntos estudados, exigindo dos alunos a aplicação 

imediata de regras e procedimentos previamente trabalhados, admitindo-se apenas 

um caminho ou estratégia para sua solução, concepção que advém da abordagem 

tradicional do ensino da matemática.  
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Em síntese, as tarefas eram caracterizadas como exercícios repetitivos e, por 

assumir tais características, esse termo muitas vezes foi evitado e substituído por 

similares nos discursos e textos científicos educacionais.   

No entanto, nosso interesse por essa temática parte da visão de que 

[...] as instituições de ensino devem garantir, que professores e alunos tenham 
uma formação matemática de qualidade. Esta pressupõe um investimento em 
práticas que proporcionem experiências ricas e desafiantes promotoras de 
capacidades cognitivas de ordem superior como a resolução e formulação de 
problemas, raciocínio e comunicação. Para isso, são necessárias estratégias 
inovadoras com vista à melhoria do ensino e da aprendizagem, 
nomeadamente valorizar tarefas, materiais e métodos de ensino que 
tradicionalmente não o eram. (VALE,  2012, p.182, grifo nosso) 

Nesse contexto, a literatura atual apresenta vários estudos em que as tarefas são 

consideradas como fatores-chave no desenvolvimento de experiências didáticas ricas, 

que ajudam os professores a ensinar e formam a base para os alunos aprender 

(DOYLE, 1988).  

Autores, como Stein e Smith (1998-2009), enfatizam que a aprendizagem 

ganhará um novo sentido se os alunos forem levados a pensar a matemática, seus 

conceitos e fenômenos científicos, por meio do contato ativo e prolongado com tarefas 

significativas e diversificadas. 

Desta maneira, nos interessamos por aquelas pesquisas em que as tarefas se 

constituem em contextos diversificados de sequências pensadas e planejadas pelo 

professor com o intuito de colaborar para uma adequada aprendizagem dos 

estudantes. Segundo Vale (2012), Pochulu et al. (2013), as tarefas podem, tanto 

estimular a criatividade e valorizar os diferentes sentidos e significados atribuídos ao 

conhecimento matemático, como oferecer condições para que os professores possam 

desenvolver a competência em análise didática21, (POCHULU, et al., 2013).  

Assim, somos levados a definir as Tarefas Matemáticas como todas 

as situações que o professor propõe em sala de aula (problema, pesquisa, 
exercício etc.), que são o ponto de partida da atividade do aluno, e que, por 

                                                           
21Os trabalhos de Font e Vanegas (2013) mostram que a competência de análise didática é alcançada por 

meio do desenho, aplicação e avaliação de sequências de aprendizagem, mediante técnicas de análise 
didática e critérios de qualidade para estabelecer ciclos de planificação, implementação, avaliação de 
melhores propostas. Os critérios e indicadores do desenvolvimento dessa competência podem ser 
encontrados em alguns construtos proposto pelo EOS, especialmente o construto dos critérios de 
Idoneidade Didática. 
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sua vez exerce grande influência para sua aprendizagem. (POCHULU, et. al., 
2013, p.1, tradução nossa). 

É notório que nesses espaços os professores apresentam situações que, segundo 

Ponte (2005, p.1), são “umas mais desafiantes, outras mais acessíveis, umas mais 

abertas, outras mais fechadas, umas referentes a contextos da realidade, outras 

formuladas em termos puramente matemáticos”.  

É importante destacar que tais argumentos nos fazem acreditar que cada 

professor, ao trabalhar com as tarefas, imprime suas concepções, vivências, crenças, 

sentidos e significados atribuídos à matemática, com base em ações pensadas para 

levar os alunos a articular o conteúdo matemático. De modo que 

cada uma dessas ações é orientada rumo a seu objetivo concreto que precisa 
concordar com o motivo geral da atividade. Mas é a situação concreta, isto é, 
as condições nas quais se desenvolve essa atividade, que determinará, por 
fim, por meio de quais estruturas de operações será realizada esta ação. 
(CYRINO, 2002, p.1) 

Por outro lado, tais características nos remetem a pensar que as tarefas se 

distinguem umas das outras no modo como são apresentadas e trabalhadas em sala 

de aula e que cada um desses modos se caracteriza como uma oportunidade diferente 

para explorar os conhecimentos matemáticos, estimulando o desenvolvimento pessoal 

e intelectual dos atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática.  

Nessa direção, o National Council of Teachers of Mathematics (2000) avalia que os 

professores assumem um papel de destaque no trabalho com as tarefas, uma vez que 

cabe a eles encorajar os alunos a expor suas dúvidas, comunicar suas ideias, 

desenvolver a linguagem, o pensamento e argumentos convincentes para, assim, 

expressar seus entendimentos sobre o conhecimento específico e aprender com a 

interação com o outro.  

Além disso, Swan (2007) assegura que o trabalho com tarefas matemáticas deve 

possibilitar a professores e alunos trabalharem juntos, cooperando um com o outro, 

não se caracterizando como um modelo de ensino em que o professor entrega a tarefa 

e deixa o aluno resolver sozinho, mas como um processo de orientação da 

aprendizagem, por meio de questionamentos, desafios, exploração dos conhecimentos 
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prévios e discussões acerca dos possíveis caminhos a serem percorridos, gerando 

discussões e interações durante toda a aula.  

Este mesmo autor denomina esse processo de orientação colaborativa, cujos 

aspectos encontram-se na tabela a seguir. 

 

Tabela 7 – De uma transmissão a uma orientação colaborativa  

.Fonte: Swan (2007).  

Tendo em vista os aspectos apontados na Tabela 7, compartilhamos com Swan 

(2009) a ideia de que a cooperação entre professores e alunos favorece a criação de 

meios apropriados para que ambos possam desenvolver o raciocínio, descobrir e 

redescobrir estratégias cognitivas para pensar sobre diferentes elementos e situações, 

explorando contextos matemáticos e extramatemáticos e tornando possível um maior 

aprofundamento e envolvimento acerca do saber matemático. 

 

1.3.1. Tipos de tarefas 

 

As tarefas matemáticas podem assumir muitas formas e solicitar diferentes 

exigências cognitivas, segundo objetivos próprios e condições para sua realização. 
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[...] as demandas cognitivas das tarefas de ensino de matemática estão 
relacionadas com o nível e o tipo de aprendizagem dos alunos. Os 
pesquisadores do projeto QUASAR 22  discutem quatro níveis de demanda 
cognitiva, quais sejam: Memorização; Procedimento sem conexão com 
significado; Procedimento com conexão com significado; e, Fazer matemática. 
As duas primeiras categorias envolvem tarefas de baixo nível de demanda 
cognitivas, enquanto as duas últimas referem-se às de nível elevado de 
demanda cognitiva. (JESUS, 2011, p. 25) 

Cada professor, conforme dissemos, expõe as tarefas de acordo suas crenças, 

concepções, sentidos e significados atribuídos à matemática. Assim, “uma atividade é 

como um seguimento da tarefa23 da sala de aula dedicada ao desenvolvimento de uma 

ideia matemática particular” (STEIN e SMITH, 1998, p.1). A abordagem, ora pode 

apelar para um processo prolongado de discussão, comunicação e construção de 

resultados, ora pode restringir-se à reprodução e memorização de procedimentos.  

Apoiadas nas ideias de Stein et al. (2009), caracterizamos os quatro níveis de 

demanda cognitiva, a saber: (a) Memorização; (b) Procedimento sem conexão com 

significado; (c) Procedimento com conexão com significado; e (d) Fazer matemática. 

Sobre as tarefas de memorização, podemos afirmar que elas envolvem situações 

em que os professores exigem dos alunos a utilização de regras, fórmulas, definições 

e conceitos previamente estudados. Nesses tipos de tarefas, o que é dado e o que é 

pedido ocorrem de maneira descontextualizada, porém muito clara, ou seja, ao ler a 

questão o aluno identifica imediatamente o que deve ser feito, cabendo-lhe recorrer 

aos dados armazenados na memória para aplicar o conhecimento igualmente como foi 

“transmitido”.  

                                                           

22O QUASAR é um projeto nacional, desenvolvido nos Estados Unidos, que visa estimular e estudar o 
desenvolvimento e implementação de novos programas de ensino da Matemática em seis escolas 
urbanas do 2º e 3º ciclos. Está situado na Universidade de Pittsburgh e é dirigido por Edward A. Silver 
(STEIN e SMITH, 1998). 

23 Os termos tarefas e atividades frequentemente são utilizados, no cenário educacional, como 
sinônimos, contudo, embora consideremos que ambos estejam interligados, neste estudo assumimos 
que eles representam ações distintas. Jesus (2012, p. 28) diferencia estes dois termos baseado nos 
estudos de Falzon (2007), expondo que: “A tarefa é o que se deve fazer. E a atividade é o que é feito, o 
que o sujeito mobiliza para efetuar a tarefa. A atividade é finalizada pelo objetivo que o sujeito fixa 
para si, a partir do objetivo da tarefa. A atividade não se reduz ao comportamento, uma vez que este 
é parte observável, manifesta da atividade, ela inclui o observável e o inobservável: a atividade 
intelectual ou mental”. Ainda sobre as atividades, indicamos os trabalhos de Falzon, (2007), Davidov 
(1986) e Leontiev (1975).  
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Já as tarefas de procedimento sem conexão com significado, são questões estanques, 

criadas com a finalidade de fazer com que os alunos produzam respostas corretas, 

tendo em vista os procedimentos utilizados por seus professores, sem ter preocupação 

em dar explicações ou justificativas que sustentem seus argumentos nem as estratégias 

empregadas para resolvê-las. 

Em face de tarefas desse tipo, podemos evocar o retrato mais fidedigno da sala 

de aula, em que os alunos, diante de uma situação proposta, questionam o professor 

sobre que conta deve ser feita, se é de mais ou de menos, ou, então, por se tratar de um 

“problema” matemático, logo aplica uma fórmula para solucioná-lo. Desse modo, não 

há conexão entre conceitos e significados que amparam os procedimentos usados.  

Acertar é mais importante do que compreender. 

Uma tarefa de procedimento com conexão com significados caracteriza-se por 

permitir que os alunos se envolvam mais profundamente na resolução, elaborem 

estratégias de resolução, comuniquem e argumentem sobre os procedimentos 

utilizados, valendo-se de diferentes artifícios e diversos caminhos para chegar a uma 

solução.  

As tarefas desse tipo exigem um esforço cognitivo maior, pois os alunos são 

desafiados a reconhecer ideias conceituais implícitas e a interconectar múltiplas 

representações, o que os ajudará na elaboração dos significados e na compreensão do 

conhecimento matemático.  

Por fim, temos as tarefas do tipo fazer matemática, as quais dizem respeito às 

situações que exigem um pensamento mais complexo e não algorítmico, em que os 

alunos são desafiados a construir suas próprias estratégias de solução conforme a 

compreensão que ele têm da situação proposta. Neste caso, as questões não seguem 

um padrão lógico e exigem que os alunos estabeleçam relações entre os conceitos, 

experimentem procedimentos, criem e validem hipóteses, testem os resultados 

encontrados e argumentem suas interpretações e representações, permitindo uma 

“alta monitoração ou alta regulamentação do processo cognitivo” (STEIN et al., 2009).  

Em outras palavras, essas tarefas exigem dos alunos, tanto o saber matemático, 

quanto a compreensão individual, construída por meio de um processo de interação 

com o outro, de autoconsciência e autorreflexão. Portanto, permitem ativar o que 
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chamamos de relação cognição-metacognição, a qual valoriza, tanto o conhecimento 

específico da matemática, quanto a compreensão e os significados atribuídos a esse 

saber, o que permite desenvolver o processo de aprender a aprender. 

Tais características nos auxiliaram na composição dos tipos de tarefas utilizadas 

na nossa pesquisa, aos quais denominamos tarefas fechadas e tarefas abertas. 

Descreveremos cada uma dessas tarefas e apresentaremos algumas situações que as 

exemplificam. 

 

1.3.2.Tarefas Fechadas 

 

As tarefas denominadas fechadas são frequentemente usadas nas escolas e 

correspondem aos exercícios e problemas descontextualizados, que privilegiam 

fórmulas prontas, normas e regras por si e em si para revisar, apreender e aprofundar 

os conteúdos trabalhados em sala de aula.  

Esse tipo de tarefa está fortemente relacionado com as tarefas de memorização 

e procedimento sem conexão com significado, exigindo, portanto, um baixo nível de 

desempenho cognitivo dos alunos.  

Nelas há um conceito explícito a ser aplicado e são valorizadas apenas as 

respostas finais, sem levar em consideração o processo, a coerência das ideias 

apresentadas em sua solução. Além disso, com treino, repetição e utilização de 

fórmulas, regras e procedimentos, espera-se que os alunos adquiram um maior e 

melhor desempenho nas atividades propostas e cheguem a uma única resposta. 

Exemplo de tarefas fechadas24 

(A) Arme e efetue: 

a) 23 + 45 =     b) 2.345 + 7.841 =  c) 0, 345 – 0,05 =    d) (– 456) + (- 987) = 

(B) Resolva os problemas:  

                                                           
24 Estes exemplos de tarefas fechadas foram retirados de listas de exercícios elaborados pelos professores 

de matemática, participantes da pesquisa para seus alunos. 
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a) Em um banheiro tem uma parede com 15 fileiras com 10 azulejos e outra parede 

com 13 fileiras com 10. Quantos azulejos há no banheiro? 

b) Qual é o resultado da multiplicação de 63 por 12? 

______________________________________________________________________ 

A) Aplicando o Teorema de Pitágoras, determine o valor de x em cada caso. 

______________________________________________________________________ 

 

B) Uma fábrica produz triciclos e bicicletas. Todos, triciclos e bicicletas, têm rodas do 

mesmo tamanho. Num só dia, a fábrica produziu 99 rodas, com elas montou 37 

desses veículos. Quantas bicicletas e triciclos foram produzidos? 

 

1.3.3. Tarefas abertas  

 

Esse tipo de tarefas possibilita maior interação e comunicação entre professores 

e alunos, já que, em seu desenvolvimento, ambos são orientados a trabalhar de forma 

colaborativa, isto é, um ajudando o outro. 

Os alunos assumem um papel mais ativo na construção do saber e são 

desafiados a elaborar seus próprios entendimentos e estratégias para solucionar as 

situações apresentadas. Já aos professores cabe realizar questionamentos, estimular a 

discussão e a reflexão a respeito dos conceitos, ideias e saberes da matemática, de 

maneira diversificada e interconectada com outras áreas do saber. 

As tarefas abertas envolvem investigação, compreensão e autonomia. Nelas, o 

processo como um todo é valorizado, e as situações são contextualizadas, permitindo 

a utilização de diversos conceitos e diversos caminhos para se chegar a uma solução. 

É importante destacar que as tarefas abertas admitem diversas respostas, desde que 

elas sejam devidamente justificadas e fundamentadas. 
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Portanto, essas tarefas oportunizam o surgimento de espaço para o 

desenvolvimento da autonomia, de competências e habilidades matemáticas, que 

permitem ao professor e ao aluno enxergarem a matemática em sua prática filosófica, 

científica e social. Em especial, tais tarefas contribuem para uma nova postura frente à 

compreensão do conhecimento que se tem – autoconhecimento – e sobre o 

conhecimento a ser adquirido. Em outras palavras, estamos falando do conhecimento 

cognitivo e metacognitivo. 

Exemplo de tarefas abertas 

A) Imagine que seu amigo esteja procurando emprego e que você, para ajudá-lo, faz 

uma pesquisa na cidade de Amargosa e selecione as seguintes propostas de 

trabalho25: 

 

 

 

 

 

 

 

Pergunta-se: 

a) Qual dessas propostas de emprego você indicaria para seu(a) amigo(a)? 

Justifique. 

b) Qual proposta é mais vantajosa em termos financeiros? Existe alguma que será 

sempre mais vantajosa que as outras? Justifique. 

                                                           
25 Tarefa elaborada pelas autoras, tomando como base as reformulações propostas por Renata Cristina 

Geromel Meneghetti e Julyette Priscila Redling no artigo Tarefas Alternativas para o Ensino e a 
Aprendizagem de Funções: análise de uma intervenção no Ensino Médio 
Revista: Boletim de Educação Matemática 2012. 

Jovem aprendiz – Auxiliar de atendimento em farmácia (2 vagas para estudantes, a partir de 
16 anos,  não é exigido experiência). 

Salário: R$ 250,00* + comissão de R$ 3,00 por venda realizada. 

Vendedores de loja de calçados (10 vagas para pessoas com idade entre 18 e 24 anos, sem 
experiência). 

Salário: R$ 622,00 + comissão de 8% sobre o valor total de venda por mês. 

Trabalhadores autônomos 

Trabalhe fazendo unhas1 e ganhe 50% por pessoa atendida sobre o valor total cobrado pelo 

serviço  
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c) Qual dessas propostas você não indicaria de jeito algum para seu(a) amigo(a)? 

Justifique. 

B) Observe a figura abaixo26: 

 

Agora responda: 

 

a) Que figura está atrás do quadro cinza? Justifique sua resposta. 

 

1.3.4. O desenho e redesenho de tarefas 

  

Uma maneira de melhorar a compreensão da matemática é focar em torno do 

desenho e seleção de tarefas que promovam o pensamento flexível, raciocínio e 

resolução de problemas (SMITH et al., 2009). 

Quando falamos de “desenho de tarefas matemáticas”, estamos nos referindo 

ao processo de elaboração, criação e preparação de situações matemáticas a serem 

aplicadas em sala de aula. Já quando utilizamos a expressão “redesenho de tarefas”, 

fazemos referência ao processo de seleção e adequação das tarefas presentes em livros 

didáticos, apostilas, materiais de apoio ou, até mesmo, à seleção de tarefas 

anteriormente desenhadas pelo professor, que, após serem aplicadas, evidenciaram 

limitações que precisariam ser ajustadas em virtude da análise didática realizada 

(POCHULU, et al., 20013, p.2).  

O processo de desenho e redesenho de tarefas necessita de um estudo 

aprofundado acerca dos conhecimentos básicos e avançados de matemática, além de 

                                                           
26 GUSMÃO, T. Los procesos metacognitivos en la comprensión de las prácticas de lós estudiantes cuando 

resuelven problemas matemáticos: una perspectiva ontossemiótica. 2006. 366p. Tese (Doutorado em 
Didáctica de las Matemáticas) – Faculdade de Ciências da Educação, Universidade de Santiago de 
Compostela, Espanha, 2006. 
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conhecimentos pedagógicos, educacionais e sociais do contexto em que elas serão 

implementadas. Pode ser orientado pelos critérios de idoneidade do EOS, os quais 

fornecem aspectos relevantes a serem explorados e considerados para melhorar o 

ensino e, consequentemente, a aprendizagem da matemática. 

Em um estudo desenvolvido no projeto de ensino da matemática, Smith et al. 

(2009) sugerem que as tarefas passem por três fases até que seja ativada a 

aprendizagem do aluno: 1ª fase - Como elas aparecem nos materiais curriculares – 

livros, apostilas, manuais e outros; 2ª fase - Como elas são enunciadas ou apresentadas 

pelo professor; e 3ª fase - Como elas são de fato resolvidas pelos alunos.  

Figura 7: Fases das Tarefas Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Stein et al (2009). 

 

Nessa perspectiva, ao desenhar tarefas matemáticas, o professor se encontra nas 

fases 1 e 2 e, ao redesenhar, nas fases 1, 2 e 3. O professor deve direcionar seu olhar 

para os objetivos e metas de ensino, o contexto e o público, em que a tarefa será 

aplicada, prever situações desafiadoras, mas adequadas à realidade. 

Pochulu et al. (2013) apresentam critérios para o desenho e redesenho – 

momento os quais merecem destaque: (a) Propor tarefas abertas, isto é, que admitam 

mais de um caminho para solucioná-las; (b) Não fornecer nos enunciados das tarefas 

possíveis maneiras de resolvê-las; (c) Se as tarefas estiverem inseridas no contexto 

vivenciado pelos alunos, que estes sejam relevantes, não decorativos; (d) Evitar 

informações desnecessárias; (e) Solicitar as justificativas e explicações dos alunos da 

escolha dos passos realizados; (f) Que o uso de novos recursos sejam necessários para 

resolver as tarefas;  e outros. 

Tarefas  

 

Como 

aparecem nos 

materiais 

curriculares 

Tarefas  

 

Como são 

apresentadas 

pelo professor 

Tarefas  

 

Como são 

realizadas pelos 

alunos 

Aprendizage

m do aluno 
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Durante o desenho e redesenho de tarefas, o professor deve, ainda, pensar em 

possíveis erros e dificuldades que os alunos poderão apresentar no momento da 

aplicação das tarefas, identificar formas para lidar com esses possíveis erros e, ao 

mesmo tempo, tomar cuidado para propor de fato situações interessantes e 

desafiadoras para os alunos, visando criar, na sala de aula, relevantes e significativas 

oportunidades de ensinar e aprender matemática e levando em consideração o perfil 

individual dos alunos e o nível conceitual dos conteúdos a serem trabalhados. 

No próximo capítulo, apresentaremos os aspectos metodológicos da pesquisa, 

os quais nos ajudaram na produção dos dados que nos levaram a analisar o papel da 

metacognição para o processo de desenho, redesenho, implementação e avaliação de 

tarefas matemáticas para os anos finais do ensino fundamental. 
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   CAPÍTULO II 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

A pesquisa é uma ocasião privilegiada que agrupa o 
pensamento e a ação de uma pessoa ou de um grupo, 
no esforço de produzir conhecimentos sobre aspectos 
da realidade que deverão auxiliar na composição de 
possíveis soluções para os problemas existentes, 
Lüdke e André (1986).  

 

Neste capítulo apresentaremos as considerações a respeito do percurso 

metodológico escolhido para o desenvolvimento da investigação. Evidenciamos, 

inicialmente, a natureza do estudo, com uma discussão sobre a abordagem qualitativa 

de pesquisa e, em seguida, descreveremos o contexto e os sujeitos envolvidos no 

trabalho, destacando o cenário onde foi realizado o diálogo com os participantes.  

Comentamos, em detalhes, as etapas da intervenção, mostrando os 

encaminhamentos e a dinâmica das ações desenvolvidas durante esse processo e 

explicitamos as técnicas e os instrumentos utilizados na produção dos dados, 

ressaltando a importância de cada um deles e a necessidade de olhar para o objeto de 

estudo conforme os múltiplos instrumentos metodológicos. 

 

3.1. Natureza da pesquisa realizada 

 

Considerar a metacognição como objeto de estudo, buscando analisar as 

contribuições que esta dimensão pode oferecer para o ensino da matemática nos anos 

finais do ensino fundamental pressupõe intrinsecamente olhar para o contexto em que 

o professor desenvolve sua prática pedagógica - a sala de aula - com o intuito de 

conhecer o modo particular de cada docente trabalhar com as tarefas matemáticas.  

Além disso, requer um contato direto e prolongando com o professor no 

momento destinado ao planejamento de suas aulas no ambiente escolar, denominado 

Atividades Complementares27 (ACs), para que possamos identificar os critérios e as 

                                                           
27 As atividades complementares são encontros semanais com duração de duas horas, realizados na 

própria escola, onde os professores reunidos, preferencialmente, por área de conhecimento, dialogam 
com o coordenador pedagógico sobre planejamento das aulas, ações educacionais, dificuldades 
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estratégias que eles privilegiam, ao selecionar, resolver e aplicar uma tarefa em sala de 

aula, além de conhecer a importância que eles atribuem aos aspectos cognitivos e 

metacognitivos presentes em sua prática. 

 Para nortear o estudo, estabelecemos a seguinte questão: Tendo como base o 

desenho, a implementação, a avaliação, a valoração e o redesenho de tarefas de alta qualidade 

metacognitiva qual(is) as contribuições destas para a prática pedagógica dos professores que 

ensinam matemática nos anos finais do ensino fundamental? Entendemos que esse 

questionamento interroga as possibilidades da metacognição no processo de desenho 

e redesenho de tarefas, à luz de um trabalho efetivo com professores que ensinam 

matemática, em um movimento que se inicia com observações realizadas sobre a 

prática pedagógica dos sujeitos envolvidos, prossegue com a realização de estudos a 

respeito da metacognição e do desenho e redesenho de tarefas matemáticas nas ACs e 

no momento da aplicação das tarefas em sala de aula, finalizando com um diálogo com 

os professores participantes da pesquisa. 

Tomando como base as características, os encaminhamentos metodológicos 

solicitados pelos objetivos e, principalmente, a natureza do objeto da pesquisa, 

optamos pela abordagem qualitativa, a qual “envolve a obtenção de dados descritivos, 

obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 

processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes.” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Além disso, em consonância com Lüdke e André (1986, p 11-13), 

compreendemos que a investigação realizada levou em consideração que: 

o ambiente de pesquisa foi a própria sala de aula, onde o fenômeno acontece;  

1. como pesquisadoras fomos os principais instrumentos 

problematizadores da pesquisa; 

                                                           
encontradas, resultados esperados e alcançados, entre outros assuntos. As ACs da área de 
matemática, no período em que realizamos a pesquisa, aconteciam em dois dias, de acordo a 
disponibilidade dos professores. 1º dia - terças-feiras das 17h e 30min às 19h e 30min. Nesse dia 
participavam dois professores envolvidos na pesquisa: Neymar e David Luiz 2º dia - quintas-feiras 
das 15h e 30min às 17h e 30min, quando participavam duas professoras envolvidas na pesquisa: Ariel 
e Bella.  
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2. os dados produzidos foram obtidos por meio da descrição dos sujeitos 

envolvidos, notas de campo, entrevistas, conversas, observações, encontros 

para estudos, e outros;  

3. nossa preocupação foi maior com o processo no decorrer da investigação 

do que com o resultado em si; e  

4. não procuramos evidências que confirmassem hipóteses levantadas 

preliminarmente acerca do fenômeno a ser estudado, mas buscamos a 

compreensão do objeto de estudo no contexto natural em que ele ocorre.  

 

 Em outras palavras, o investigador que faz a opção pela abordagem qualitativa 

procura compreender o fenômeno investigado e o sentido que diferentes pessoas 

atribuem aos aspectos cotidianos de sua vida “de forma profunda e mais completa 

possível, enfatizando a interpretação ou a análise do objeto, no contexto em que ele se 

encontra” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 110), sem buscar comprovações ou 

evidências estatísticas, princípios ou padrões do objeto em estudo.   

Diante do exposto, a escolha metodológica adotada para a pesquisa justifica-se 

pela nossa preocupação em realizar um estudo que buscasse, para além da 

compreensão dos resultados obtidos, o entendimento do “como” e do “por que” 

desses resultados, interessando-nos com as partes, mas, principalmente, com o todo.  

Vale ressaltar que se tratou de uma pesquisa de intervenção, a qual se 

caracteriza como “uma pesquisa sobre a ação quando se trata de estudá-la para 

compreendê-la e explicar seus efeitos” (CHIZZOTTI, 2006, p. 80) e que faz uso de 

recursos e métodos que possibilitam o desenvolvimento de ações que visam responder 

ao problema de pesquisa.  

O contexto em que a investigação foi desenvolvida – Escola Municipal 

Professora Dinorah Lemos da Silva –, situada na cidade de Amargosa, interior do 

estado da Bahia – foi escolhido por esta ser a única instituição da rede pública 

municipal de ensino de Amargosa que atende a alunos dos anos finais do ensino 

fundamental. A escolha também se deveu ao fato de que, nesse cenário, uma das 

pesquisadoras já atuou como professora, ministrando aulas de matemática, no período 

2009 a 2012, quando emergiram as inquietações, as quais, em consonância com os 
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estudos e buscas da pesquisadora-orientadora, as levaram a desenvolver o trabalho de 

pesquisa. 

Nesse sentido, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2001) consideram que 

[...] a escolha do campo onde serão colhidos os dados, bem como dos 
participantes é proposital, isto é, o pesquisador os escolhe em função das 
questões de interesse do estudo e também das condições de acesso e 
permanência no campo e disponibilidade dos sujeitos ALVES-MAZZOTTI e 
GEWANDSZNAJDER (2001, p.162). 

Assim, a escolha desse cenário para a investigação foi fortemente influenciada 

pelo entendimento de que o vínculo anterior com a instituição tanto possibilitaria 

conhecimento e familiaridade com o ambiente escolar, organização dos horários de 

aula, das ACs e funcionamento escolar, quanto facilidade de acesso e permanência no 

ambiente, comunicação com os gestores escolares e professores de matemática, uma 

vez que a pesquisadora-orientanda pôde conhecê-los no período em que atuou na 

instituição.   

Somando-se a esses aspectos, como pretendíamos realizar uma intervenção que 

envolvesse desenho e redesenho de tarefas matemáticas para trabalhar a relação 

cognição-metacognição e aplicação dessas tarefas em sala de aula, conhecer a realidade 

em que os professores estavam imersos foi de fundamental importância para o 

planejamento da ação.  

 

3.2. O local e os sujeitos da pesquisa 

 

A escola selecionada está situada em uma região periférica da cidade de 

Amargosa, interior do estado da Bahia, pertence ao poder público municipal e atende 

exclusivamente a alunos dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

regular, e o Ciclo de Aprendizagem Juvenil (CAJ)28. Esta instituição foi inaugurada em 

                                                           

28O CAJ foi criado como uma alternativa para eliminar a defasagem idade/série entre os estudantes dos 
quatro anos finais do ensino fundamental e regularizar a situação escolar dos alunos reprovados nas 
séries de desativação do ensino fundamental de oito anos. As classes do ciclo oferecem condições para 
que os alunos evidenciem uma trajetória escolar permeada pelo acompanhamento em suas 
especificidades, além de buscar diminuir a repetência e a evasão escolar. No CAJ os alunos são 
organizados de acordo com a idade e o ano escolar em que se encontram. São quatro turmas: CAJ I – 
6º e 7º anos e CAJII – 8º e 9º anos no matutino; CAJ III – 6º e 7º anos, e CAJIV – 8º e 9º anos no vespertino. 



 
 

80 

2000, com o nome Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães Júnior, popularmente 

conhecida como ACM Júnior.  

Em 2008, após aprovação de um projeto de lei, apresentado pelo prefeito da 

época sugerindo a mudança do nome da escola, aprovado pelo legislativo municipal, 

a instituição passou a se chamar Escola Municipal Professora Dinorah Lemos da Silva, 

para homenagear uma professora que muito se dedicou às questões sociais e 

educacionais da cidade e do bairro em que a escola está situada.  

Em termos de estrutura física, a escola possui um espaço amplo, mas não 

adequado para quantidade e faixa etária dos alunos, que varia de 11 a 18 anos. Na 

escola há dez salas de aula, biblioteca, secretaria escolar, sala para coordenação 

pedagógica, diretoria, sala multifuncional para Atendimento Educacional 

Especializado, cozinha, sala de vídeo, banheiros feminino e masculino, laboratório de 

informática29 (com 23 computadores, uma impressora e um roteador) e uma área de 

lazer, a qual é considerada, tanto pelos professores, quanto pelos alunos, como um 

problema na estrutura física da escola, pois o espaço é pequeno para acomodar 

confortavelmente todos os estudantes e inadequado para realização dos eventos 

escolares. Vale destacar que todos os ambientes encontram-se organizados e bem 

higienizados.  

A escola funciona apenas no diurno, quando são atendidos30 465 alunos (306 

matriculados pela manhã e 159 matriculados à tarde), distribuídos em 17 turmas, 

sendo dez turmas no turno matutino e sete no vespertino, totalizando, em média, trinta 

alunos por sala. Os alunos em sua maioria são oriundos da zona rural. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, nos últimos anos 

observou-se baixo índice de evasão escolar e um significativo aumento na nota do 

IDEB, que era 2,1 em 2006 e passou para 3,2 em 2012, superando a meta estabelecida 

para 2014. Outro aspecto a ser destacado é o número de alunos com necessidades 

                                                           

29No período em que a pesquisa foi desenvolvida, o laboratório de informática da escola estava fechado 
por falta de um monitor ou professor para atuar nesse ambiente. 

30 Dados referentes ao ano letivo de 2014, obtidos em entrevista com o secretário escolar e leitura do 
Projeto político-pedagógico da escola. 
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especiais, 11 ao todo, dos quais nove apresentaram relatório médico à secretaria 

escolar, e dois casos foram informados verbalmente pela mãe.  

O quadro docente é composto por 25 professores, dos quais seis lecionam 

matemática. Desses seis, quatro participaram da nossa investigação. Todos os 

professores que dão aula dessa disciplina têm formação inicial específica na área de 

atuação, atendendo a uma determinação da LDB, Lei 9.394/96, que exige diploma em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades ou institutos superiores 

de educação para todos os professores que atuam na educação básica (LDB, 1996). 

 

a) Os professores de matemática 

 

Como citamos anteriormente, ao todo são seis professores que ensinam 

matemática na escola Dinorah Lemos da Silva. Desses, quatro são efetivos, e duas são 

contratadas. Para realização da pesquisa, houve, inicialmente, um contato com os 

professores, via e-mail, no segundo semestre do ano de 2013, para convite e 

apresentação sucinta da proposta de pesquisa. 

Nesse primeiro contato, convidamos apenas os professores efetivos,31 dos quais 

dois aceitaram participar da investigação. Como o convite foi aberto, dois professores 

resolveram não participar do estudo, por estarem envolvidos em outras atividades. 

No início de 2014, já com o quadro de professores contratados definido, fomos 

pessoalmente à escola para estender o convite aos demais professores de matemática; 

as duas professoras contratadas concordaram em participar do grupo.  

Traçamos o perfil individual de cada um dos quatro participantes, os quais 

seguem nos próximos parágrafos, também caracterizamos o perfil dos dois professores 

que optaram por não participar da pesquisa – os quais encontram-se nos anexos desta 

dissertação -.  

A opção por incluir o texto que descreve o perfil dos dois professores que não 

participaram da pesquisa foi motivada pelo fato de ambos afirmarem possuir 

características, que são difundidas e comumente aceitas de professores que ensinam 

                                                           
31No primeiro momento, não fizemos o convite aos professores contratados em razão da incerteza sobe 

sua permanência no quadro docente da escola em 2014, uma vez que, no início do ano letivo, é comum 
haver mudanças no quadro de professores contratados. 
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matemática as quais destacamos: rigidez, tradicionalismo, conteúdista, que tem 

grande preocupação com provas e notas entre outras. 

Os nomes utilizados, para referirmos a esses professores, são fictícios e foram 

escolhidos por eles mesmos, para preservar a identidade dos sujeitos envolvidos na 

investigação e evitar quaisquer danos ou constrangimentos.   

Neymar 

Neymar é licenciado em matemática, atualmente está matriculado em uma 

especialização sobre metodologia de ensino e está determinado a ingressar no 

mestrado profissional em matemática pela UFRB. Tem mais de dez anos de magistério, 

dos quais, oito anos em atuação na Escola Dinorah Lemos da Silva, sendo professor 

efetivo da instituição. Além disso, participa da diretoria do sindicato dos professores 

de Amargosa. 

Ministra aulas de matemática para o ensino fundamental e médio e trabalha 

sessenta horas semanais – vinte horas em uma escola estadual e quarenta horas na 

escola municipal. Dedica entre seis e oito horas semanais ao planejamento de suas 

aulas, o qual é realizado no ambiente escolar e em sua casa. Em sua fala evidencia que 

ama ser professor e acredita que, na maioria dos casos, os alunos sentem dificuldade 

em aprender matemática por deficiência na base e por falta de interesse.  

Costuma passar tarefas para seus alunos e faz a correção de maneira coletiva 

em sala de aula. Considera que os estudantes não podem concluir o ensino 

fundamental sem saber: conjuntos numéricos; álgebra linear (inicio); equações e 

inequações, sistemas e funções, geometria plana e matemática financeira.  

Em sua prática pedagógica, Neymar revela cuidado com a aprendizagem dos 

alunos, utiliza diversos métodos de avaliação, enfatiza os aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos, como preconiza a LDB. Explica os conteúdos com calma, as 

informações no quadro são apresentadas de maneira organizada, expõe algumas 

representações gráficas para clarificar os conceitos e propriedades que apresenta. 

Demonstra ser dinâmico em sala de aula, brinca com os alunos e apresenta respeito 

por eles. Observamos que alguns alunos se excedem nas brincadeiras com o professor. 

Muito comunicativo e popular no grupo de professores, Neymar aceitou 

participar da pesquisa e dos encontros para o desenho e redesenho de tarefas e, sempre 
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com muita empolgação, questionando, sugerindo e problematizando as situações 

apresentadas, demonstrava segurança em suas argumentações e explicações.  

 

Bella 

 

Bella é recém-licenciada em matemática. Está há menos de um ano no 

magistério e é professora contratada da rede municipal de ensino.  Trabalha vinte 

horas semanais na escola Dinorah Lemos da Silva, atuando nas disciplinas matemática 

e geografia para alunos dos anos finais do ensino fundamental.  

É bem tranquila e demonstra ter bastante cuidado com a prática docente, 

procurando “inovar” em suas aulas. Embora tenha uma faixa etária bem próxima à 

dos alunos (tem 23 anos), a relação que ela estabelece com eles é de respeito mútuo. 

Na sala de aula, busca ouvir a opinião dos alunos para tomar as decisões e deixa 

transparecer seu prazer em dar aulas de matemática.  

Explica os conteúdos com calma e organização, utilizando-se sempre de 

recursos, como materiais manipuláveis para destacar os conteúdos e “motivar” os 

estudantes. Costuma passar tarefas para casa, as quais são corrigidas coletivamente 

em sala de aula.  

Para esta professora, tudo que aprendemos interfere na maneira como 

ensinamos matemática. De igual forma, em sua opinião os alunos não podem concluir 

o ensino fundamental sem saber algum assunto que conste na “grade” curricular, pois, 

segundo ela, todos os assuntos que estão na “grade” tem sua importância.  

Acredita, também, que a dificuldade que os alunos apresentam em matemática 

está relacionada à questão do significado que é atribuído à disciplina, já que, de acordo 

com ela, no ensino de matemática, não vêm sendo explorados os significados da 

matemática e, por isso, os alunos não se interessam pelas aulas e, como consequência, 

sentem dificuldades. 

Foi assídua e pontual em todos os encontros e sempre atenta participava das 

discussões, apresentando suas crenças, significados sobre a matemática e seu ensino.  
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Davi Luiz 

Leciona matemática há pouco mais de um ano na escola Dinorah, atuando nos 

anos finais do ensino fundamental. É professor efetivo da rede municipal, porém se 

encontra na fase probatória. É licenciado em matemática e está cursando 

especialização em ensino. Trabalha também com turmas de ensino médio na rede 

estadual de ensino, ministrando aulas de matemática e ciências. Sua jornada de 

trabalho semanal é de mais de quarenta horas, distribuídas nos três turnos (matutino, 

vespertino e noturno).  

Na escola, contexto da pesquisa, sua rotina de trabalho se resume a quatro dias 

(20 horas), quando planeja as aulas e as avaliações, o que também é realizado em casa. 

Com relação a sua experiência com a metacognição, afirmou que ainda não havia 

escutado falar sobre o assunto, mas mostrou-se interessado em saber o que era e como 

se desenvolvia.  

Davi Luiz tem 24 anos de idade e, apesar de seu pouco tempo de magistério, 

acredita que os alunos sentem dificuldades em matemática porque as aulas são 

monótonas e os assuntos não estão adaptados aos elementos do cotidiano dos alunos 

e muito menos com a velocidade com que a vida deles discorre.  

Em sua fala, deixa clara a forte influência de um professor de matemática do 

ensino médio na formação de sua identidade docente, sendo também influenciado 

pelas “técnicas” e aprendizagens com que teve contato na academia. Em sala de aula, 

costuma passar tarefas e corrige sempre de maneira coletiva.  

Em sua prática em sala de aula, Davi Luiz procura iniciar o conteúdo 

contextualizando-o em situações práticas, analisando com os estudantes as relações 

matemáticas presentes naquela situação e, após formalizar o conteúdo, procura 

envolvê-los na resolução de exercícios, demonstrando segurança em suas 

argumentações e explicações. Tem uma postura firme e, ao mesmo tempo, flexível com 

seus alunos, isto é, há respeito às opiniões, mas também há cobrança de posturas e 

atitudes maduras em frente às atividades propostas.  

Mostrou-se muito comprometido com as atividades promovidas. 
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Ariel 

É licenciada em matemática e está especializando-se em ensino. Trabalha 

quarenta horas semanais em uma escola do estado, leciona matemática no ensino 

médio e outras vinte horas na escola Dinorah Lemos, onde atua com turmas do 6º ano 

do ensino fundamental desde o ano de 2012 em regime de contrato. Está há nove anos 

no magistério e afirma gostar da profissão de professor. 

O planejamento de suas aulas é feito no ambiente escolar e em casa, pois, de 

acordo com a professora, quem decide ser professor assume o compromisso de levar 

atividades para casa – “quando estamos em casa, sempre pensamos naquele aluno que 

está com alguma dificuldade ou naquele aluno que se desenvolve melhor na aula. Faz 

parte da função docente pensar sobre os aspectos da sala de aula onde quer que 

estejamos”.  

Ariel acredita que o ensino de matemática, que ela teve ao longo do seu processo 

formativo, reflete diretamente na maneira como ela ensina e enfatiza que sempre há 

um pouco de resistência às novas metodologias. Quanto às dificuldades dos alunos, 

ela argumenta que há vários fatores que os influenciam, os quais vão desde o 

“desleixo” dos alunos e dos pais até as metodologias empregadas pelos professores 

em sala de aula. Evidencia que os alunos não podem concluir o ensino fundamental 

sem saber operar com as quatro operações. 

 No contexto da sala de aula, Ariel revela preocupação com a prática docente, 

procurando sempre contextualizar e problematizar as questões. Explica os conteúdos 

com calma e organização, utilizando-se sempre de exemplos reais para aproximar os 

conceitos e as propriedades que apresenta.  

Embora tenha demonstrado ser flexível e compreensível em termos de decisões 

em sala de aula, adaptando o currículo às situações particulares das turmas, utiliza 

regras e normas de convivência para garantir que seu trabalho seja o melhor possível.  

No grupo, Ariel mostrou-se bastante atenta às discussões e dedica-se à 

resolução das tarefas propostas com bastante calma e atenção. Em virtude da 

aprovação e convocação em seleção para professor, precisou faltar ao primeiro 

encontro e reprogramar algumas das atividades do grupo de estudos previamente 

agendadas.   
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Na sequência deste texto apresentamos, de maneira detalhada, o desenho da 

intervenção realizada. 

 

3.3. O desenho da intervenção 

 

Com o intuito de responder à pergunta de investigação proposta para a 

pesquisa, formamos um grupo com os quatro professores que ensinam matemática na 

escola contexto da pesquisa.  

No que diz respeito ao desenvolvimento da proposta de intervenção, 

realizamos um planejamento, tomando como base teórica estudos de textos sobre o 

compromisso social da prática docente e, principalmente, as abordagens acerca do 

EOS, da metacognição e do desenho e redesenho de tarefas provenientes do campo 

investigativo da EM. 

A produção dos dados se efetivou por meio de uma proposta de intervenção 

cujo objetivo era: “formar um grupo de estudos com professores de matemática para 

promover discussões teóricas e práticas a respeito do desenho e redesenho de tarefas 

matemáticas para trabalhar a relação cognição-metacognição, identificando as 

possíveis contribuições dessas tarefas para a prática pedagógica em sala de aula”.  

Tarefas Matemáticas é o termo aqui empregado, em consonância com a 

definição proposta por Pochulu et al. (2013, p.1), conforme mencionamos 

anteriormente, no primeiro capítulo. 

As tarefas matemáticas utilizadas neste estudo foram construídas à luz da Prova 

de Habilidades Metacognitivas32 (PHM), elaborada por Gusmão (2006). Com base em 

um exaustivo levantamento nesse material, foram selecionadas tarefas que se 

revelaram mais eficazes no desenvolvimento da metacognição, compondo-se com elas 

roteiros utilizados nos encontros presenciais com os professores. 

Os encontros foram realizados em três fases: 

 1ª fase – Encontros para conhecimento do contexto e dos sujeitos: nessa 

etapa, fizemos a aplicação de um questionário para levantamento do perfil 

                                                           

32Autoria da professora Dra. Tânia Cristina Rocha da Silva Gusmão. No Anexo I de sua tese, esta autora 
apresenta a descrição completa da PHM.  
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dos professores de matemática da instituição; observamos uma aula, de 

cada um dos quatro professores participantes da pesquisa (e as gravamos 

em áudio, totalizando um total de 210 minutos de gravação) e realizamos 

uma entrevista com o secretário escolar da instituição.  

 

 2ª fase – Encontros para execução da proposta: nessa fase, apresentamos 

aos professores os desenhos das tarefas selecionadas; realizamos 

coletivamente o estudo dessas tarefas, permitindo, aos participantes da 

pesquisa, discutir, refletir e propor um novo desenho ou redesenho; 

acompanhamos 33  a aplicação das tarefas selecionadas e redesenhadas 

pelos professores em suas salas de aula. 

Nesta fase, foram realizados cinco encontros semanais para efetivação da 

proposta de intervenção, com duração de, aproximadamente, duas horas cada um 

deles, no período de maio a agosto de 2014.  

 É importante ressaltar que, durante o desenvolvimento da intervenção, houve 

mudanças nos horários de atuação dos professores na escola e modificação do 

planejamento proposto para as ACs, o que teve como consequência a divisão em dois 

subgrupos, para que pudéssemos garantir a participação de todos os quatro 

professores na investigação. Com isso, os encontros foram realizados em duas sessões, 

uma com as professoras Bella e Ariel, e a outra com os professores Neymar e Davi 

Luiz. 

 Nos encontros presenciais, os professores envolveram-se no estudo de tarefas 

para familiarização dos aspectos metacognitivos, quando puderam expressar 

conhecimentos, concepções, expectativas, experiências, angústias e medos em relação 

à prática pedagógica. Somando-se a esses aspectos os professores puderam expressar 

os sentidos e significados atribuídos por eles à matemática e seu ensino.  

                                                           

33Nossa proposta inicial era gravar em áudio e vídeo a implementação das tarefas em sala de aula pelos 
professores, contudo, no andamento da pesquisa, percebemos que a gravação em vídeo não seria 
possível em virtude da estrutura física das salas de aula da escola e por termos percebido um 
desconforto entre os professores todas as vezes que comentávamos sobre a filmagem. Dessa forma, 
optamos por acompanhar a aplicação das tarefas apenas por meio da observação participante. 
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No item 3.5 desta dissertação, descrevemos as ações desenvolvidas com os 

professores nos encontros a fim de proporcionar ao leitor uma visão geral do trabalho 

realizado no decorrer da intervenção.  

 

3ª fase – Encontros para análise: nesses encontros, as aulas gravadas 

foram analisadas pela pesquisadora-orientanda e pelos professores 

sujeitos da pesquisa, em momentos individuais, quando eles puderam 

expressar suas percepções sobre o seu desempenho na aula ministrada. 

Em seguida, as aulas (ou episódios de aulas) foram analisadas, segundo 

os critérios de idoneidade do EOS, pelas pesquisadoras e o pesquisador 

co-orientador. Por fim, realizamos uma entrevista semiestruturada, em 

momentos individuais com cada um dos professores participantes da 

pesquisa, a fim de que eles pudessem expor o trabalho desenvolvido, 

evidenciando as implicações das atividades propostas em sua prática 

educativa. 

 

2.4. Instrumentos e métodos para produção dos dados 

 

Como instrumentos e métodos de produção de dados, utilizamos a observação 

do tipo participante, a entrevista semiestruturada, a gravação em áudio e o 

questionário para delineamento do perfil dos professores de matemática da 

instituição. No que diz respeito a tais instrumentos de obtenção de dados, conforme 

defendem Lüdke e André (1986, p. 28), utilizamos de forma complementar, no sentido 

de nos apropriarmos das diversas possibilidades de manifestações do objeto em 

estudo. 

 

a) O questionário 

 

Antes de iniciar os encontros semanais com os professores nas ACs, sentimos a 

necessidade de conhecê-los mais e melhor para que pudéssemos planejar as ações de 
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forma a contemplar não somente nosso objetivo de estudo, como, também, as 

necessidades formativas dos professores participantes da pesquisa.  

Assim, elaboramos um questionário (Anexo I) com vinte e uma questões – 17 

objetivas de múltipla escolha, e 4 subjetivas - com o propósito de delinear o perfil 

desses professores, identificando suas opiniões e percepções com relação a aspectos de 

seu trabalho docente, a saber: jornada de trabalho, tempo de magistério, processo de 

ensino e aprendizagem da matemática, planejamento das aulas, convicções, valores, 

prioridades e inquietações acerca da profissão, conhecimento sobre a metacognição, 

entre outros questionamentos. 

O questionário, como uma técnica para produção de dados, pode ser entendido 

como um conjunto de perguntas que permite ao pesquisador ter acesso a informações 

que não foram obtidas com outros instrumentos (GOLDEBERG, 2003).  

Dessa maneira, para elaboração do questionário, observamos atentamente a 

coerência, clareza e precisão das perguntas específicas, a fim de abordar os aspectos 

do problema investigado e obter respostas mais objetivas e exatas.  

A orientação de Pavão (2001) é de que os questionamentos não devem dar 

margem a diversas interpretações nem sugerir respostas ao informante, a fim de 

garantir que a obtenção de dados seja precisa e o mais próximo da realidade 

vivenciada por cada sujeito envolvido no estudo, e esta foi outra preocupação que 

tivemos ao elaborar as perguntas do questionário.  

É importante ressaltar, também, que, ao definirmos a sequência em que as 

perguntas seriam apresentadas, ficamos atentos para que o contato inicial do sujeito 

pesquisado com o questionário fosse o melhor possível, visto que é “o primeiro contato 

do respondente com o questionário que define sua vontade de respondê-lo ou até 

mesmo a decisão de não respondê-lo” (MATTAR, 1994). E este foi um aspecto 

determinante para que mesmo os professores de matemática que não participariam da 

pesquisa se dispusessem a respondê-lo.  

Desse modo, as perguntas foram encadeadas logicamente, evitando 

redundâncias, mudanças drásticas e idas vindas dos temas abordados, objetivando um 

melhor entendimento do que estava sendo interrogado e envolvimento no assunto.  
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Antes de ser aplicado aos professores, o questionário foi testado com outras 

pessoas para que pudéssemos identificar possíveis falhas quanto à objetividade e 

clareza das perguntas, ou seja, foi realizado um pré-teste para verificar a eficiência do 

instrumento.  

 

b) A entrevista 

 

O que mais interessa na realização de uma entrevista é fazer o informante falar. 

Não que a entrevista seja um diálogo ou uma conversa despretensiosa; ela é um 

mecanismo de aquisição de informações de um entrevistado sobre determinado 

assunto.  

Antes de fazermos as entrevistas, realizamos um aprofundamento teórico sobre 

metacognição e tarefas matemáticas, isto é, adquirimos uma fundamentação teórica, 

que nos permitiu delimitar melhor o que pretendíamos com a entrevista, buscando 

uma postura adequada em face dos depoentes.  

Quanto à postura do entrevistador, Thompson sugere que este deve ter 

interesse e respeito pelo entrevistado; flexibilidade nas reações em relação ao 

entrevistado; capacidade de demonstrar compreensão e simpatia pela opinião do 

entrevistado; e, acima de tudo, disposição para ficar calado e escutar. Nossa postura 

como entrevistadoras foi adotada com base nestas recomendações. 

Você deve manter-se o mais possível em segundo plano, apenas fazendo 
algum gesto de apoio, mas não introduzindo seus próprios comentários ou 
histórias. Essa não é a ocasião para você demonstrar seus conhecimentos [...] 
Ficar em silêncio pode ser um modo precioso de permitir que um informante 
pense um pouco mais e de obter um comentário adicional. [...] Claro que você 
pode enxergar nesse sentido, e fazer com que o informante fique gaguejando 
por falta de um retorno seu. Ficar remoendo uma pausa em silêncio, depois 
de esgotado um assunto, é desanimador e antes que isso aconteça deve ser 
feita uma pergunta firme. [...] Mantenha o informante relaxado e confiante. 
Acima de tudo, nunca interrompa uma narrativa [...] Você precisa ter perfeita 
clareza sobre até onde chegou a entrevista e, sobretudo, evitar perguntar 
sobre uma informação que já tenha sido dada, (THOMPSON, 2002, p. 254). 

Portanto, durante as entrevista adotamos uma postura de quase silêncio, só 

intervindo quando acreditávamos que poderia haver poucas informações. Optamos 

por ouvir o que os participantes tinham a falar, evitando expor os conhecimentos que 
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tínhamos sobre determinados temas, o que poderia influenciar nas respostas que 

tivessem consonância com o que gostaríamos de ouvir.   

 Foram programadas duas entrevistas com cada participante: na primeira, 

realizada antes da intervenção, os entrevistados deveriam falar o mais livremente 

possível sobre sua prática pedagógica que envolvia o desenvolvimento de tarefas 

matemáticas na sala de aula: se faziam uso de tarefas nas aulas de matemática, como 

eram planejadas, se acompanhavam os alunos na resolução das tarefas, qual 

importância atribuíam a essas tarefas, entre outras, a fim de que pudéssemos 

compreender as percepções, crenças e valores de cada professor, ao narrar sua prática 

docente, tomando como base o trabalho com tarefas matemáticas.  

Já na segunda entrevista, realizada após a intervenção, além de retomar os 

aspectos que não ficaram esclarecidos com a primeira, procuramos identificar a 

percepção que os professores passaram a ter acerca do trabalho com tarefas 

matemáticas e da metacognição, analisando os efeitos para sua prática pedagógica. 

Para execução das entrevistas, utilizamos um roteiro de perguntas 

preestabelecidas. Embora não tenhamos seguido fielmente esse roteiro, ele foi 

essencial para que pudéssemos direcionar o diálogo e alcançássemos os objetivos do 

estudo.  

Vale destacar que as entrevistas foram previamente agendadas, respeitando os 

horários e os locais que melhor se adequassem à rotina dos professores. Durante o 

diálogo foi dada atenção não somente às falas - que foram registradas com um 

gravador - como também aos gestos, expressões e entonações, expressos pelos 

entrevistados, uma vez que, tanto a comunicação oral, quanto a comunicação gestual 

são de extrema importância para compreensão e interpretação das falas. 

 

c) A observação participante e a gravação em áudio 

 

De acordo com Lüdke e André (1986),  

Tanto quanto a entrevista, a observação ocupa um lugar privilegiado nas 
novas abordagens de pesquisa educacional. Usada como o principal método 
de investigação ou associada a outras técnicas de coleta, a observação 
possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 
pesquisado, o que apresenta uma série de vantagens. (p. 26) 
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Como o objetivo global da nossa investigação era analisar as contribuições que 

o desenho e redesenho de tarefas para trabalhar a relação cognição-metacognição 

poderiam oferecer para o ensino de matemática, foi necessário participarmos das aulas 

para podermos “enxergar” a maneira pessoal e individual de cada professor lidar com 

as tarefas em sala de aula, procurando compreender como a relação cognição-

metacognição se manifestava em sua prática pedagógica e qual percepção eles 

cultivavam acerca dessa relação antes, durante e após nossa intervenção.   

O uso da observação possibilitou-nos um envolvimento maior e mais 

aprofundado com a situação que desejávamos estudar. Em outras palavras, a 

observação favoreceu um contato “pessoal” e “estreito” com o objeto de estudo, 

possibilitando-nos, também, examinar o ambiente investigado “com a ideia de que 

nada é trivial, tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer 

uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo” (BOGDAN E 

BIKLEN, 1994, p.49). 

Entre os diversos tipos de observação, optamos pela observação do tipo 

participante, que é "uma estratégia de campo que combina simultaneamente a análise 

documental, a entrevista de respondentes e informantes, a participação e a observação 

direta e a introspecção" (LÜDKE e ANDRÉ, 2008, p. 28).  

As observações aconteceram no período de maio a setembro em conformidade 

com as vantagens apontadas por estas mesmas autoras, as quais destacamos: (a) a 

experiência direta é sem dúvida o melhor teste de verificação da ocorrência de um 

determinado fenômeno; (b) permite-nos chegar mais perto da perspectiva dos sujeitos, 

um importante alvo nas abordagens qualitativas; e (c) os métodos de observação são 

úteis para encontrar aspectos novos de um problema.  

O conteúdo das observações envolveu uma parte descritiva e uma parte mais 

reflexiva. A parte descritiva compreendeu um registro detalhado do que ocorre "no 

campo". E a parte reflexiva das anotações incluiu as observações pessoais do 

pesquisador, feitas durante a fase de produção: especulações, sentimentos, problemas, 

ideias, impressões, preconcepções, dúvidas, incertezas, surpresas e decepções. 

 Durante nossa participação nas aulas, procuramos não deixar totalmente 

explícito o nosso objetivo, para não gerar muitas alterações na conduta da sala de aula.  
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Tanto as observações como os encontros presenciais realizados com os 

professores foram gravados em áudio e, em seguida, transcritos pelas pesquisadoras, 

de modo que os depoimentos dos participantes foram captados e preservados em sua 

forma original, mantendo a integridade dos diálogos. Além da captação das vozes, 

consideramos importante registrar as expressões emocionais e gestuais dos 

participantes com a descrição no diário de campo. 

Salientamos que, quando planejamos a gravação em áudio das aulas, dos 

encontros e das entrevistas, que envolviam o contato direto com pessoas, não foi 

necessário submeter nosso projeto à Plataforma Brasil, pois o trabalho é um subprojeto 

vinculado a uma pesquisa de maior amplitude, coordenado pelo GDICEM, que, por 

sua vez, é coordenado pela orientadora da pesquisa, e já conta com a aprovação do 

Comitê de Ética da UESB para desenvolvimento de pesquisas que envolvem pessoas. 

 

2.5. Descrição dos encontros presenciais com os professores 

 

Nesta sessão, apresentaremos as ações desenvolvidas nos encontros presenciais 

com os professores para efetivação da proposta de intervenção. Cabe ressaltar que, 

antes de concretizar este primeiro momento, realizamos um árduo trabalho de 

negociação com a Secretaria Municipal de Educação de Amargosa (SME), com a gestão 

escolar e com os professores da instituição.  

Após o período de negociação, nosso primeiro passo foi realizar uma reunião 

com todos os participantes da pesquisa e o coordenador pedagógico da escola para 

apresentar a proposta de investigação, explicitar como o estudo seria desenvolvido, a 

dinâmica do grupo de estudos e o papel de cada um deles nos encontros.  

Nesse primeiro momento, aproveitamos a oportunidade para agradecer a 

disponibilidade dos professores em colaborar com nossa pesquisa e apresentamos o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), ressaltando a importância 

desse documento para a realização do trabalho. Distribuímos duas cópias desse termo 

para que os professores pudessem ler, analisar e assinar, caso estivessem de acordo 

com as condições estabelecidas, a fim de formalizar a participação deles no estudo. 

Recolhemos uma cópia do termo e a outra ficou com os professores.  
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Os encontros presenciais foram estruturados de maneira a favorecer a discussão 

e o estudo de tarefas matemáticas que exploram o conhecimento específico e 

especialmente que potencializam o pensamento reflexivo. Ocorreram momentos 

fundamentais:  

1º momento: acolhida dos participantes e discussão sobre aspectos teóricos 

educacionais ou o compromisso social da prática docente;  

2º momento: resolução e discussão de tarefas matemáticas;  

3º momento: espaço para desenho e redesenho de tarefas matemáticas. 

A seguir, evidenciamos o detalhamento desses encontros: 

 

1º ENCONTRO: Iniciamos os encontros presenciais para estudo das tarefas no dia 08 

de maio de 2014, período em que, também, foi iniciada a 2ª unidade escolar na 

instituição e em que desenvolvemos a proposta de intervenção. O primeiro encontro 

teve duração de 1 hora e 48 minutos e contou com a participação dos professores 

Neymar, Davi Luiz e Bella34. Nesse primeiro encontro, dedicamo-nos à discussão sobre 

metacognição, pois verificamos que nenhum dos professores, sujeitos da pesquisa, 

tinha escutado algo a respeito dessa relação. Levamos alguns exemplos práticos para 

desenvolver uma discussão com os professores (Apêndice B) e nos surpreendemos 

com o envolvimento e a participação deles e com as considerações feitas no decorrer 

das atividades. O grupo mostrou-se animado e interessado com o trabalho, expondo 

suas interpretações e entendimentos nas tarefas apresentadas, interagindo e 

colaborando entre si, reformulando ideias, comunicando e argumentando de forma 

clara suas opiniões. 

 

2º ENCONTRO: Em virtude das mudanças ocorridas na escola, realizamos o segundo 

encontro em duas sessões35. A primeira sessão aconteceu em 15 de maio de 2014 das 

                                                           

34A professora Ariel não pôde estar presente neste momento, pois recebeu de última hora o aviso de que 
teria de participar de um curso de formação continuada. 

35 Antes de prosseguir com a descrição dos encontros, ressaltamos que em razão do surgimento de 
situações particulares ou do grupo no contexto escolar, houve mudanças e readaptações dos horários 
e ações pedagógicas previamente estabelecidas na escola, o que nos fez repensar e replanejar as ações 
da nossa intervenção, adaptando-as à nova realidade escolar. Com as mudanças, os professores 
passaram a fazer o AC em dias e horários diferentes; então, a solução por nós encontrada, para 
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13h e 13min às 15h e 05min, com as professoras Bella e Ariel. A segunda sessão foi 

desenvolvida em 20 de maio das 17h e 35min às 18h e 39 min. Nas duas sessões, 

começamos com a discussão sobre tarefas matemáticas – desenho e redesenho –, 

explicamos a abordagem que estávamos assumindo nesse estudo, fundamentando 

nossas discussões nas pesquisas realizadas no âmbito da EM a respeito desse conceito 

e apresentando alguns teóricos que se dedicam à investigação desse conceito. Após a 

discussão teórica, passamos ao estudo das tarefas – nesse encontro foram trabalhadas 

duas tarefas (Apêndices C). Na primeira tarefa, os professores deveriam escolher, entre 

os formatos quadrangulares, retangulares e circulares, o mais adequado para tampa 

de esgoto. E, a segunda tarefa referia-se à pesagem de pacotes de açúcar usando uma 

balança de dois pratos. Deixamos os participantes livres para responder à tarefa e, após 

resolverem, abrimos o espaço para discussão. Por fim, solicitamos dos professores que 

selecionassem, entre as tarefas estudadas, uma para ser aplicada em sala de aula, que 

deveria ser adequada ao contexto. Nesse encontro começamos a notar uma 

disparidade no ritmo de trabalho e nos significados e sentidos que os grupos 

apresentavam para o conhecimento matemático. Então, passamos a comunicar nos 

grupos de estudos 1 e 2 os caminhos escolhidos pelos integrantes para solucionar as 

tarefas, a fim de verificar se a ideia do outro conduziria a uma mudança de 

pensamento e de percurso para se chegar uma solução.  

 

3º ENCONTRO: Esse encontro também foi realizado em duas sessões. A primeira 

sessão foi promovida em 29 de maio das 13h e 15min às 15h e 05min, com as 

professoras Bella e Ariel; e a segunda sessão foi realizada em 29 de julho de 2014 das 

                                                           
garantir a participação do quadro professores de matemática no grupo de estudo, foi subdividi-los 
em dois grupos, pois, agrupados dois a dois, encontraríamos horários compatíveis entre eles (as). 
Ficaram agrupados da seguinte forma: às terças-feiras, grupo 1, composto pelos professores Neymar 
e Davi Luiz; e, às quintas-feiras, grupo 2, com as professoras Bella e Ariel. As mudanças constatadas 
no decorrer da intervenção dificultaram o desenvolvimento das atividades e discussões previstas 
com a totalidade do grupo, mas, por outro lado, contribuíram para que pudéssemos vivenciar os 
conflitos e desafios do dia a dia da escola pesquisada. Concluímos que, ao realizar uma investigação 
que tem como lócus a escola, o pesquisador precisa estar atento às questões e situações peculiares que 
acontecem no cotidiano escolar, para não ser pego de surpresa e ter o andamento de sua pesquisa 
comprometido.  
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17h e 05min às 18h e 50min com Neymar e Davi Luiz36. Embora as sessões tenham 

ocorrido em períodos bastante distantes, os acontecimentos sociais nos levaram a 

realizar discussões teóricas em ambos os grupos, a respeito do aumento da violência, 

seus impactos para sala de aula e o papel do professor diante dos fatos ocorridos e 

como tratar desses temas nas aulas de matemática. Sinalizamos a necessidade de os 

professores se submeterem à reflexão acerca dos problemas, dificuldades e situações 

com as quais se deparam no cotidiano escolar, a fim de pensar sobre possíveis soluções. 

As tarefas (Apêndices D) propostas para o encontro constituíram-se em três situações 

do tipo abertas, a fim de possibilitar aos professores desenvolver mais profundamente 

o pensamento e a reflexão em níveis de entendimento dos conceitos e ideias, expondo 

os significados e sentidos atribuídos por eles ao saber matemático, e lhes facultar 

conhecer, a partir dos caminhos cognitivos e metacognitivos efetivados por eles, quais 

as concepções cultivam sobre a matemática e seus processos de ensino e 

aprendizagem. A partir das tarefas propostas, os professores puderam analisar os 

limites e potencialidades da matemática apresentada aos alunos, realizando um debate 

bastante enriquecedor sobre esse aspecto. 

 

4º ENCONTRO: Realizamos a primeira sessão do quarto encontro em 05 de junho de 

2014 das 13h às 15h e 10 minutos com as professoras Bella e Ariel. A segunda sessão 

aconteceu em 12 de agosto de 2014 com Neymar e Davi Luiz. Neste encontro fizemos 

o estudo de tarefas matemáticas relativas a frações (Apêndices E). Iniciamos a sessão 

conversando sobre o conteúdo, levantando aspectos sobre conceito, representações, 

dificuldades, tanto dos alunos, como dos professores em relação ao tema, a 

importância do estudo das frações no ensino fundamental, entre outros aspectos. Após 

dialogarmos sobre o ensino das frações, passamos à resolução das tarefas. A primeira 

tarefa versava sobre a partilha de uma fatia de bolo entre dois amigos, quando um dos 

amigos comeu a metade da terceira parte da fatia de bolo, e o outro comeu a terceira 

parte da metade da fatia de bolo. Queríamos saber qual dos dois amigos havia comido 

                                                           

36A distância entre a sessão desenvolvida entre as professoras Bella e Ariel e os professores Neymar e 
Davi Luiz foi em razão dos obstáculos com que nos deparamos no desenvolvimento da proposta de 
intervenção, como suspensão das atividades complementares, mudança de planejamento das ações 
escolares, recesso junino e alteração nos horários de aula dos professores. 
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mais bolo. No decorrer da resolução da questão, observamos que as professoras 

ficaram bastante pensativas e demoraram a apresentar suas soluções. Já os professores 

resolveram a questão em menos tempo. Embora as primeiras respostas de ambos os 

grupos tenham sido iguais, as discussões foram totalmente diferentes: enquanto no 

grupo dos professores, eles questionaram as expressões terceira parte e um terço da 

parte, atribuindo-lhes diferentes sentidos, no grupo com as professoras, elas não 

chegaram a essa discussão, pois consideraram terço e terceira parte como sinônimos. 

Dando continuidade ao encontro, passamos ao estudo e solução da tarefa 2 (Apêndice 

E). Nessa tarefa, apresentamos a resposta dada por um aluno à soma de frações com 

denominadores diferentes, em que o aluno havia somado numeradores e 

denominadores e apresentou uma justificativa coerente ao professor, quando 

questionado sobre o porquê de haver procedido daquela maneira. A partir dessa 

tarefa, discutimos como os professores tratam o erro dos alunos em sala de aula e 

aproveitamos a oportunidade para comentarmos sobre a importância do planejamento 

para melhoria da prática docente, argumentando que este instrumento permite que a 

nossa ação, como professores, seja realizada de forma organizada, segura e flexível. O 

planejamento também nos possibilitar preparar a aula de maneira diversificada, a fim 

de garantir a participação dos alunos nas atividades propostas, não apenas como uma 

maneira diferente de apresentar os conteúdos, mas compreendendo as diferentes 

maneiras e tempos de aprendizagem. Ao finalizar os encontros presenciais para estudo 

das tarefas com os professores, avaliamos que, durante as sessões, tivemos dificuldade 

em desenvolver o desenho e redesenho das tarefas, ora porque os professores tinham 

resistência em modificar as tarefas, justificando que as situações apresentadas já se 

referiam a boas situações a serem aplicadas em suas salas de aula, ora porque o final 

dos encontros era sempre corrido, os professores tinham outras atividades após as 

sessões e, ao concluírem as discussões, pediam para se retirarem. Nesse sentido houve 

a necessidade de marcar um novo encontro para discutir com os professores o processo 

de desenho e redesenho de tarefas. Nesse encontro, apresentamos o desenho de tarefas 

matemáticas e, ao mesmo tempo, realizamos o redesenho utilizando critérios e 

elementos propostos por Pochulu, Font e Rodríguez (2013, p. 5-7), quais sejam: (a) 

Propor tarefas abertas; (b) Não fornecer nos enunciados das tarefas possíveis maneiras 
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de resolvê-las; (c) Se as tarefas estiverem inseridas no contexto vivenciado pelos 

alunos, que este seja relevante, e não decorativo; (d) Evitar informações desnecessárias; 

(e) Solicitar as justificativas e explicações dos alunos da escolha dos passos realizados; 

(f) Que o uso de novos recursos seja necessário para resolver as tarefas. 

No capítulo seguinte, apresentaremos mais detalhadamente os dados 

produzidos durante os encontros presenciais, as observações realizadas em sala de 

aula antes e durante a aplicação das tarefas e a análise realizada à luz das categorias 

de análise definidas à luz do marco teórico da pesquisa e dos elementos que emergiram 

no decorrer de todo o processo investigativo. 
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CAPÍTULO III   

CONTRIBUIÇÕES DA METACOGNIÇÃO PARA O ENSINO DA 

MATEMÁTICA 

A formação matemática não deve correr sobre o 
binário forçado da habilidade técnica e da eficiência, 
mas deve partir do reconhecimento que a conceituação 
é uma função livre e criativa da nossa mente. 

 (Gianni Rodari) 

 

Conforme esta epígrafe, entendemos que uma formação matemática, cujo foco 

é conduzir o professor na construção de novos caminhos e estratégias que ultrapassem 

a mera construção de competências e habilidades técnicas, deve estar pautada no triplo 

aspecto reflexão-ação-reflexão.  

Em outras palavras, compreendemos que é necessário que o professor reflita 

antes, durante e após o processo educativo, para que ele possa, conforme experiências 

próprias, explorar mais e melhor os conhecimentos e saberes que domina, a fim de 

minimizar os limites e maximizar as potencialidades de sua prática. 

Nesse processo, a metacognição é um elemento de grande importância, pois 

favorece o desenvolvimento da autorreflexão e consciência crítica e, 

consequentemente, a monitoração e elaboração de novos sabres e estratégias de 

comunicação, sentidos e significados para o conhecimento matemático. 

Na nossa pesquisa, buscamos compreender o processo de tomada de 

consciência, a autorreflexão, o monitoramento, a condução, a avaliação, os 

conhecimentos e outros elementos significativos mobilizados pelos professores, por 

meio de uma experiência formativa – intervenção –, envolvendo o estudo, o desenho 

e o redesenho e a aplicação de tarefas matemáticas.  

Salientamos que, com a articulação entre reflexões, discussões e diálogos 

estabelecidos com os professores, antes, durante e após a intervenção, construímos, 

tendo como base o marco teórico, unidades de significados que nos auxiliaram na 

composição das categorias para análise dos dados produzidos. 
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Com relação a tais unidades, Bicudo (2000, p.81) afirma que são recortes da 

“descrição ou do texto que fazem sentido para o pesquisador a partir da interrogação 

formulada”.  

Desse modo, as categorias foram constituídas com base no seguinte 

questionamento: Tendo como base o desenho, a implementação, a avaliação, a valoração e o 

redesenho de tarefas de alta qualidade metacognitiva qual(is) as contribuições destas para a 

prática pedagógica dos professores que ensinam matemática nos anos finais do ensino 

fundamental? 

Amparadas na literatura e no referencial teórico deste estudo, propusemos as 

seguintes categorias de análise: (i) idoneidade metacognitiva; (ii) idoneidade 

epistêmica; (iii) idoneidade cognitiva; (iv) idoneidade interacional; (v) idoneidade 

mediacional; (vi) idoneidade afetiva/emocional; e (vii) idoneidade ecológica. 

Portanto, no presente capítulo, buscaremos descrever e apresentar a análise e 

discussão dos dados produzidos no contato com os professores que ensinam 

matemática na escola selecionada, à luz de tais categorias. 

 

3.1. Construção das categorias para análise dos dados 

 

Como citamos anteriormente, a pesquisa foi desenvolvida com um grupo de 

quatro professores que ensinam matemática na Escola Municipal Professora Dinorah 

Lemos da Silva, os quais se reuniam semanalmente para planejar, avaliar e discutir 

aspectos referentes a procedimentos, atitudes e ações didáticas postas em práticas em 

sala de aula.  

O objetivo principal da intervenção foi possibilitar ou fortalecer, por meio de 

um trabalho efetivo com tarefas que potencializam o desenvolvimento da 

metacognição, a construção de espaços que privilegiassem a reflexão e o pensamento 

crítico dos professores que ensinam matemática nos anos finais do ensino 

fundamental.  

O contato direto e prolongado com os professores, nos diferentes momentos em 

que planejam e desenvolvem suas práticas pedagógicas, possibilitou-nos, com ênfase 

no problema posto inicialmente, produzir um conjunto de dados, cuja releitura, recorte 
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e sistematização, com base no marco teórico, constituíram-se nas categorias de análise 

do estudo. 

Na sequência, passaremos a apresentar uma descrição mais detalhada de cada 

categoria, explicitando seus respectivos indicadores.  

 
Categoria 1 – Idoneidade metacognitiva 

 

Esta categoria de análise emergiu dos dados produzidos na pesquisa. Nela, nos 

propusemos a compreender a concepção de metacognição dos professores antes, 

durante e após a intervenção. Para isso, tomamos como referência as respostas obtidas 

com a aplicação do questionário inicial e do estudo, desenho e redesenho de tarefas 

matemáticas. Além disso, buscamos trechos no corpus que evidenciassem as 

concepções de metacognição desenvolvidas pelos professores ao longo da intervenção.  

 

Quadro 1 – Categoria de análise Idoneidade metacognitiva 

Fonte: Elaboração/organização nossa 

 

Categoria 2 – Idoneidade Epistêmica 

  

 Nessa categoria objetivamos analisar a qualidade da matemática ensinada, de 

acordo com os significados atribuídos pelos professores aos objetos matemáticos 

presentes nas tarefas selecionadas e implementadas em sala de aula. 

Definição 

Diz respeito à capacidade de refletir sobre o próprio pensamento, conhecer o próprio 
conhecimento e ter consciência sobre os aspectos que dominam e que não dominam, 
e, ainda, à capacidade de monitorar e regular seu próprio conhecimento. Refere-se ao 
autoconhecimento, autorregulação, autorreflexão, autoavaliação das diferentes 
maneiras de entender, representar, refletir e interpretar o mundo. 

Questionamentos para avaliar a idoneidade metacognitiva 

1. Que entendimentos têm os professores sobre o conceito de metacognição?  

2. Como o professor percebe a metacognição na resolução das tarefas?  

3. 
O que pensam os professores sobre a importância da metacognição para 
resolução das tarefas matemáticas?  

4. 
O professor utiliza estratégias metacognitivas para desenhar, redesenhar e 
selecionar tarefas? 
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 A título de esclarecimento sobre o que estamos considerando como “qualidade 

da matemática”, elencamos os seguintes indicadores: (i) coerência e clareza das 

definições e conceitos matemáticos abordados; (ii) articulação entre  propriedades, 

procedimentos, linguagens e contextos que mostram a relevância do saber matemático 

para sociedade; (iii) desenvolvimento da capacidade de argumentação e comunicação 

dos diversos significados da matemática; (iv) adequação dos enunciados ao nível 

educativo a que se destina, prezando pela clareza e objetividade de tais aspectos; e 

outros. 

A seguir apresentaremos a sistematização da idoneidade epistêmica como 

categoria teórica de análise, ver detalhes no Quadro 2. 

Quadro 2 – Categoria de análise Idoneidade Epistêmica 

Fonte: Elaboração/organização nossa 

 

Categoria 3 – Idoneidade Cognitiva 

 

Neste espaço, discutiremos a aproximação que o professor faz das ações e das 

tarefas trabalhadas em sala de aula com a zona de desenvolvimento proximal dos 

alunos. Para isso, refletiremos sobre as mudanças e adaptações feitas pelos professores 

nas tarefas matemáticas estudadas e aplicadas em sala de aula, sob orientação dos 

indicadores sistematizados no Quadro 3. 

Definição 

Diz respeito aos significados atribuídos pelo professor aos objetos matemáticos, 
(problemas, definições, proposições e outros), implementados ou pretendidos. Refere-
se às diferentes maneiras de entender, representar, refletir, conceber e valorar a 
qualidade dos conhecimentos matemáticos ensinados. 

Questionamentos para avaliar a idoneidade epistêmica 

1. 
As tarefas (re)desenhadas, selecionadas e implementadas em sala de aula são 
devidamente contextualizadas?  

2. 
O professor utiliza e adapta os diferentes modos de linguagem matemática 
(gráfica, verbal e simbólica), expressando-se de maneira coerente com o contexto 
trabalhado? 

3. 
O professor considera e propõe tarefas matemáticas que contemplem a 
interpretação, argumentação, discussão e generalização, valorizando a riqueza e 
os detalhes matemáticos?  

4. 
O professor prevê possíveis dificuldades que os alunos podem vir a ter com as 
tarefas a serem propostas? 
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Quadro 3 – Categoria de análise Idoneidade Cognitiva 

Fonte: Elaboração/organização nossa 

 

Categoria 4 - Idoneidade Interacional 

 

Reconhecemos que a interação é um aspecto fundamental e indissociável do 

processo de ensino e aprendizagem da matemática e que, sobretudo, configura-se 

como estratégia significativa para a construção do conhecimento nessa disciplina. 

Desta maneira, pretendemos, com esta categoria, analisar os efeitos produzidos pela 

interação para a resolução de equívocos e conflitos de significados do saber 

matemático, a fim de possibilitar a autonomia da aprendizagem dos alunos. Ver 

detalhes no Quadro 4 a seguir. 

Quadro 4 – Categoria de análise Idoneidade Interacional 
 

Fonte: Elaboração/organização nossa 

 

Definição 

Corresponde à adequação e aproximação que o professor faz das tarefas selecionadas e 
implementadas em sala de aula aos conteúdos trabalhados e ao nível de aprendizagem dos alunos. 

Questionamentos para avaliar a idoneidade cognitiva 

1. 
Ao (re)desenhar a tarefa, o professor leva em consideração se os alunos possuem os 
conhecimentos prévios necessários para a realização da situação proposta?  

2. 
O professor planeja e inclui atividades de reforço e ampliação das noções que os 
alunos precisam dominar? 

3. 
As tarefas matemáticas são desenhadas e redesenhadas de acordo com o nível de 
aprendizagem em que os alunos se encontram? 

4. A avaliação é realizada de acordo com os diferentes níveis de aprendizagem? 

Definição 

Diz respeito aos modos de interação e relações estabelecidas a fim de resolver equívocos e conflitos 
de significados do conteúdo matemático e possibilitar a autonomia da aprendizagem. 

Indicadores para avaliar a idoneidade interacional 

1. 
As tarefas permitem se chegar a um consenso das discussões coletivas desenvolvidas 
em sala de aula com base nos melhores questionamentos, argumentos e 
interpretações? 

2. 
O professor busca interpretar os silêncios e as expressões faciais dos alunos que não 
gostam de falar durante as aulas?  

3. 
São promovidos debates que favoreçam a comunicação entre alunos e alunos, 
alunos e professores acerca das temáticas abordadas? 

4.  
São propostas atividades que instam o trabalho em equipes, a curiosidade, a 
exploração, formulação e validação de proposições matemáticas?  

5. Os professores acompanham o avanço cognitivo dos alunos? 
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Categoria 5 - Idoneidade Mediacional 

  

Nessa categoria, pretendemos refletir sobre a articulação entre os recursos 

materiais e temporais empregados pelo professor no processo de desenho e redesenho 

e de implementação de tarefas matemáticas.  

Para isso, refletimos sobre o processo de seleção, desenho e redesenho e 

implementação das tarefas em sala de aula, a partir dos indicadores sistematizados no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Categoria de análise Idoneidade Mediacional 

Fonte: Elaboração/organização nossa 

 
Categoria 6 - Idoneidade Afetivo-emocional 

 

A relação afetivo-emocional que o professor estabelece com os alunos exerce 

grande influência no grau de motivação e interesse para com as atividades escolares, 

conforme indicam estudos desenvolvidos por Chacón (2003), Gusmão (2009), entre 

outros.  

Reconhecendo a importância dos aspectos afetivo-emocionais para o processo 

de ensino da matemática, buscamos, com esta categoria, analisar como tais aspectos se 

manifestam nas discussões realizadas pelos professores sobre as tarefas matemáticas 

implementadas em sala de aula. Apresentamos, no Quadro 6, a sistematização dessa 

categoria de análise. 

Definição 

Considera a disponibilidade e adequação dos recursos didáticos (materiais e temporais) 
utilizados em sala de aula para favorecer uma intervenção adequada no processo de ensino e 
aprendizagem da matemática. 

Questionamentos para avaliar a idoneidade mediacional 

1. 
O professor faz uso de materiais manipulativos concretos e tecnológicos para 
trabalhar as tarefas propostas? 

2. 
A organização da turma e do tempo didático é favorável à efetivação das tarefas 
propostas? 

3. 
São adotadas diferentes estratégias e metodologias para comunicar os conteúdos 
planejados e argumentar sobre eles? 

4.  
O professor leva em consideração a complexidade dos conteúdos abordados e 
dispõe de mais tempo para sua apresentação e discussão?  
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Quadro 6 – Categoria de análise Idoneidade afetivo-emocional 

Fonte: Elaboração/organização nossa 

 

Categoria 7 - Idoneidade Ecológica 

 

 Nesta categoria, nos propusemos a analisar como e se o professor adapta os 

conteúdos matemáticos às peculiaridades dos alunos, sem deixar de lado as exigências 

curriculares para o ensino da matemática nos anos finais do ensino fundamental. Para 

tanto, sistematizamos alguns indicadores que nos levam a tal compreensão, conforme 

podemos observar no Quadro 7. 

Quadro 7 – Categoria de análise Idoneidade Ecológica 

Fonte: Elaboração/organização nossa 

É importante comentar que, em momento algum, consideramos as categorias 

previamente definidas como fechadas e acabadas, sobretudo por entendermos que elas 

não excluem a possibilidade de elencarmos categorias que emergem dos dados 

Definição 

Considera o interesse e a motivação dos professores diante das tarefas matemáticas desenvolvidas 
em sala de aula. 

Questionamento para avaliar a idoneidade afetivo-emocional 

1. O professor seleciona as tarefas levando em consideração o interesse dos alunos? 

2. 
As situações propostas permitem associar a matemática com as questões do 
cotidiano? 

3. 
As tarefas trabalhadas em sala de aula têm a capacidade de elevar a autoestima dos 
alunos, evitando sensações de medo, insegurança e sentimentos negativos com 
relação à matemática? 

4.  
As tarefas propostas são pautadas para a construção de um ambiente democrático, 
igualitário e em que os alunos se sintam construtores de conhecimentos? 

5. 
As tarefas são concebidas para valorizar os alunos pelo que eles são, e não pelo que 
dizem? 

Definição 

Evidencia a adaptação das tarefas aos conteúdos e diretrizes curriculares e a contribuição para a 
formação cidadã dos estudantes.  

Questionamento para avaliar a idoneidade ecológica 

1. Os conteúdos trabalhados em sala de aula estão de acordo com o currículo? 

2. Os temas são abordados de maneira intra e interdisciplinar? 

3. 
Há preocupação em trabalhar com os conteúdos de maneira a contribuir com a 
formação integral do aluno e sua inserção social? 
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produzidos, uma vez que podem surgir, em meio aos dados produzidos, aspectos de 

interesse para a investigação e que não foram considerados a priori.  

Nessa direção, Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 135) afirmam que elegemos 

categorias mistas, “quando o pesquisador obtém as categorias a partir de um confronto 

entre o que diz a literatura e o que encontra nos registros de campo”. É, portanto, 

imprescindível que o investigador esteja atento e vigilante a cada detalhe explicitado 

pelos sujeitos da pesquisa e que pode enriquecer a análise dos dados. 

 

3.2. Análise e discussão dos resultados a partir de blocos das tarefas matemáticas 

abordadas na intervenção  

 

Para proporcionar ao leitor um panorama geral das análises realizadas, 

organizamos em blocos as tarefas matemáticas estudadas na intervenção. Assim foi 

possível perceber os elementos de cada categoria nas discussões realizadas e nos 

desenhos e redesenhos de tarefas propostos. 

Desse modo, quatro blocos de tarefas (compostos por duas ou mais tarefas) 

foram propostos, a saber: 

 

 BLOCO DE TAREFAS 1: tarefas utilizadas para familiarização do conceito de 

metacognição. 

 BLOCO DE TAREFAS 2: tarefas para possibilitar a comunicação e ampliação 

da discussão dos saberes matemáticos. 

 BLOCO DE TAREFAS 3: tarefas para discutir a importância dos aspectos 

matemáticos e extra matemáticos. 

 BLOCO DE TAREFAS 4: tarefas para ampliar a noção a respeito de símbolos, 

significados e representações, associados aos números racionais. 

 

Na sessão seguinte, apresentaremos os blocos de tarefas abordados na 

intervenção e a análise dos resultados obtidos com a sua aplicação. 

É importante ressaltar que, na análise dos blocos das tarefas, utilizaremos a sigla 

[TnBn] em que a letra [T] refere-se a tarefa, e [B], a bloco, e os n representam a ordem, 
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respectivamente, das tarefas e blocos mencionados. Assim [T1B1] indicará tarefa 1 do 

bloco 1. 

 

BLOCO DE TAREFAS 1 

 

Com base na constatação, obtida com a aplicação do questionário e a entrevista 

inicial, de que 100% dos professores não conheciam o termo metacognição e, na 

tentativa de torná-lo conhecido, propusemos um conjunto de tarefas (Bloco de tarefas 

1), que teve como objetivo oportunizar a familiarização com a temática, a partir da 

interação e dos vínculos criados entre conhecimentos específicos e questões 

metacognitivas da pesquisa.  

 

 

 

  

 

 

O enunciado da tarefa 1 é direto, claro e bem definido. Seu objetivo está 

explícito: encontrar a solução para a multiplicação 3 x 4 e favorecer a construção de 

uma resposta rápida e segura para o que estava sendo pedido.  

Vejamos o diálogo seguinte: 

Neymar: Deixa eu começar logo. O resultado para a expressão apresentada na 
primeira tarefa é imediato, é  12. Porque, 

3 x 4 = 12 

Respondendo o item b. Existem diversas maneiras de representar a solução para a 
questão. Eu, particularmente usaria desenhos, assim... eu desenharia três grupos com 
quatro tirinhas cada um e somaria quantas tirinhas foram desenhadas, eu acho que 
quando a gente faz o desenho fica mais claro para quem não sabe multiplicar. 

Bella: É, eu faria da mesma forma, só que eu pediria para os alunos desenharem, aí 
poderia ser tirinhas, bolinhas, quadradinhos, eles que iam escolher o desenho. 

David Luiz: Bem, acho que a fala de Neymar e Bella já contemplam minha resposta. 
Na letra “a”, a resposta é 12; 3 x 4 = 12. E, quanto à maneira de representar, usaria 
desenhos também. [Pausa] Mas, essa questão me faz pensar que a maneira de representar 

TAREFA 1 
 

 Considere o seguinte questionamento: Qual o resultado da expressão 3 x 4?  
 

a) Como você representaria esse resultado?  
 

b) Descreva como você explicaria a solução dessa questão a uma pessoa que não tem noção de 
multiplicação.   
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depende da situação e da pessoa que está resolvendo a situação: às vezes, é melhor 
apresentar um gráfico para solucionar um problema; às vezes, é melhor ir direto para o 
quadro e explicar; outras vezes, é bom fazer umas experienciazinhas com os alunos. Isso 
depende muito. 

Ariel: A resposta é 12. Faria a representação no quadro, mostrando como se resolve 
usando desenhos, material concreto [...] 

 

(Depoimentos recolhidos no 1º. encontro desenvolvido com os professores) 

  

Tomando como referência os trechos anteriores, observamos que a tarefa 

apresentada oportunizou aos professores agir cognitivamente, quando deram uma 

resposta para o cálculo; e, metacognitivamente, quando utilizaram os seus 

conhecimentos sobre multiplicação, para analisar, elaborar e fazer uso de uma 

estratégia didática para explicar a situação.  

Além disso, quando o professor Neymar diz que “quando a gente faz o desenho 

fica mais claro para quem não sabe multiplicar” e o professor David Luiz chama a 

atenção para o fato de que “a maneira de representar depende da situação e da pessoa 

que está resolvendo a situação, às vezes é melhor apresentar um gráfico para 

solucionar um problema, às vezes é melhor ir direto para quadro e explicar, outras 

vezes é bom fazer umas experienciazinhas com os alunos [...]”, ambos reconhecem a 

importância de adequar os diferentes tipos de representação ao contexto e ao tipo de 

aluno a quem será aplicada a tarefa. Trata-se, portanto, por um lado, da idoneidade 

cognitiva conforme aspectos citados por Font (2011) e, por outro, da idoneidade 

metacognitiva, quando há esse reconhecimento por ambos os professores (embora não 

tenham consciência dessa relação). 

Ainda sobre a T1B1, notamos a construção de um espaço que oportunizou aos 

professores repensar como os conteúdos matemáticos são comunicados, representados 

e argumentados por eles em sala de aula: 

Ariel: [...] eu fiquei pensando como eu explico os conteúdos para meus alunos [...] uso 
apenas uma forma de representação e geralmente quadro e “giz”, quer dizer, “piloto” 
agora [Risos], sem considerar as diversas representações.  

Neymar: David Luiz falou algo muito interessante, que cada pessoa representa a 
situação de acordo com o entendimento que faz sobre o que está sendo pedido, de acordo 
com a turma, as experiências que já possui sobre aquela questão, isso também é um fator 
importante.  
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David Luiz: Eu pensei nas ideias ligadas à representação de multiplicação. 

 

(Depoimentos recolhidos no 1º. encontro desenvolvido com os professores) 

 

Ao declarar que a situação permitiu-lhe “repensar” a maneira como explica os 

conteúdos para os alunos, Ariel faz uma autoavaliação da sua prática e dos 

conhecimentos que são mobilizados para compartilhar o saber matemático em sala de 

aula, o que nem sempre é suficientemente analisado (MENEZES et al, 2014). 

Dito em outras palavras, a metacognição esteve presente quando a reflexão 

realizada sobre “o conhecimento do próprio conhecimento” possibilitou a avaliação, a 

regulação e a organização dos próprios processos cognitivos postos em prática para 

comunicar e argumentar os conteúdos aos alunos (DREHER, 2009, p. 57). Além disso, 

permitiu pensar sobre os significados pessoais e institucionais dos objetos matemáticos 

envolvidos no algoritmo da multiplicação, o que caracteriza um dos indicadores da 

idoneidade epistêmica conforme Font (2011). 

De acordo com Menezes et al (2014, p.135-136), a comunicação é um “elemento 

estruturante do ensino e, portanto, das práticas letivas do professor [...] sendo 

responsável pela partilha de conhecimentos, informações e ideias”.  

Embora não tenhamos proposto este bloco de tarefas para perceber como os 

professores comunicavam os conteúdos matemáticos em sala de aula, observamos que 

este aspecto surgiu mediante a interação entre professor e tarefa, corroborando nossa 

hipótese de que a metacognição se constitui em uma ferramenta que amplia a 

capacidade de análise didática do professor.  

Na sistematização dessa tarefa, os elementos contidos nas falas dos professores 

nos levam à percepção de uma concepção implícita nas ações desempenhadas por eles, 

que relaciona metacognição à reflexão, ao pensamento, à tomada de consciência e à 

avaliação dos nossos próprios conhecimentos e saberes (FERREIRA, 2003; RIBEIRO, 

2003; GUSMÃO 2006; SOUZA, 2007; DREHER, 2009; DARSIE e LEITE, 2011). 

Dessa forma, como tínhamos a intenção de acompanhar o desenvolvimento de 

uma concepção explícita de metacognição produzida pelos professores e analisar em 

que medida a reflexão sobre a metacognição poderia contribuir para o ensino de 

matemática, em meio à discussão da primeira tarefa, solicitamos que os professores 
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pensassem e tentassem traduzir em algumas palavras o que era metacognição e, já 

nesse primeiro momento, observamos, na resposta de Neymar, uma tentativa clara de 

tentar conceituá-la: 

Bella: Ainda difícil dizer o que é metacognição [Risos] 

David Luiz: Acho que essa dificuldade do matemático de definir algo vem da 
constatação de que toda definição matemática deve ser pautada em certezas, assim não 
podemos ter uma definição incerta na matemática, ou a coisa é ou não é, pelo menos na 
definição de conceitos matemáticos. 

Neymar: Concordo. Mas pensando nas questões e na metacognição, eu penso, olha que 
redundante, pensando eu penso [Risos], mas deixa isso para lá, talvez a metacognição 
seja essa resposta mais elaborada, em que pensamos mais para dizer as coisas, pelo menos 
eu acho que sua intenção foi essa Si, quando apresentou esta tarefa. 

 

 (Depoimentos recolhidos no 1º. encontro desenvolvido com os professores) 

 

Notamos que, apesar de os professores Bella e David Luiz não conseguirem el 

aborar, nesse primeiro momento, uma “conceituação” para o termo 

metacognição, atribuindo em parte essa dificuldade a uma característica que eles 

acreditam ser do matemático, que é definir as coisas ou os objetos a partir das certezas, 

e não das incertezas, o professor Neymar revela seu entendimento baseado nas 

interpretações e experiências obtidas com a realização da T1B1. 

Nessa mesma direção, outra tarefa que se mostrou importante para o 

desenvolvimento de uma concepção sobre a metacognição foi a T2B1. Nela, os 

professores deveriam ler individualmente a tirinha para, posteriormente, discutir as 

ideias nela abordadas e vivenciar as experiências metacognitivas.  

Nesse momento, notamos que a interação e a discussão de ideias entre os 

professores estimularam a (re)elaboração do pensamento conforme podemos observar 

no diálogo a seguir: 
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Ao analisarmos as respostas para esta tarefa, percebemos que ela cumpriu o seu 

papel de permitir aos professores vivenciar experiências metacognitivas, para que 

pudessem interpretá-la e relacioná-la ao ensino de matemática. Os professores 

puderam pensar melhor sobre o que é e como acontece a metacognição, como revela o 

discurso a seguir: 

 

Bella: [Risos]. Essa tirinha é bem real, se a gente for imaginar nossos alunos, muitos 
deles se afastam da matemática por não acreditar que ela existe, que é quando na tirinha 
ele chega à conclusão que é “ateu” em matemática. 

Neymar: - Eu não tinha compreendido a palavra ateu no mesmo sentido que Bella, 
pensei que ateu estava indicando não compreender/acreditar na matemática, porque é 
uma disciplina que possui muitas afirmações que você precisa considerar como 
verdadeiras, logo depende de você acreditar ou não. Mas quando Bella falou que 
entendeu como o afastamento da disciplina, voltei a ler o quadrinho da história 
[apontando para o quadrinho] e acho que tem a ver, mesmo, com o que você disse, que 
está relacionado à questão dos alunos se afastarem da matemática porque não acreditam 
em sua existência como construção humana. Acho que isso é minha metacognição, né 
Si? Eu voltei, pensei de novo e reelaborei o que eu tinha pensado antes. 

David Luiz: Oia, totalmente metacognitivo esse menino [Risos]. 

 

(Depoimentos recolhidos no 1º. encontro desenvolvido com os professores) 

 

As afirmações destacadas revelam que as discussões coletivas e a interação com 

o outro e com as tarefas são fatores imprescindíveis para o desenvolvimento de 

experiências metacognitivas (FERREIRA, 2003; GUSMÃO, 2006), uma vez que o 

debate em grupo faz com que os professores sintam a necessidade de (re)construir, 

TAREFA 2 
 
Leia a tirinha de Calvin e Haroldo e discuta com o grupo as ideias abordadas.  
 

 
 

Fonte: Google imagens. Acesso: 07/01/2014. 
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(re)formular e (re)tomar seus próprios pensamentos, conhecimentos e impressões na 

busca da melhor forma de organizá-los e expressá-los.  

Esse diálogo evidencia que a resposta apresentada pela professora Bella 

conduziu o professor Neymar a reaver suas impressões a respeito da palavra “ateu” 

para dar-lhe sentido, desencadeando, portanto, um processo de tomada de consciência 

a partir da autorreflexão na ação. 

De acordo com Ribeiro (2003, p.11), as “impressões ou percepções, consciente 

que podem ocorrer antes, durante ou após” executarmos uma atividade, em que 

ativamos nosso pensamento reflexivo acerca da nossa ação, denominam-se 

experiências metacognitivas.  

É importante destacar que muitos outros diálogos estabelecidos nesse primeiro 

bloco de tarefas demonstram o potencial da discussão em grupo para o 

desenvolvimento da metacognição, mas escolhemos este entre Neymar e Bella por 

considerarmos que ele melhor ilustra o desenvolvimento dos aspectos metacognitivos 

dos professores. Além disso, fala “Oia, totalmente metacognitivo esse menino” já 

demonstra certo entendimento do assunto, embora o professor, ao ser estimulado a 

dizer o que é metacognição, preferiu não ariscar. 

Por fim, a T3B1, que se refere a uma situação bastante conhecida da Educação 

Matemática, que é o problema da Idade do Capitão, tal como proposto por Brousseau, 

que interroga a ideologia da certeza e o caráter absoluto da matemática. 

 

 

 

 Na discussão dessa tarefa, os professores revelaram os sentidos e significados 

atribuídos à matemática, ou seja, apresentaram, em suas falas, indicadores da 

idoneidade epistêmica; as concepções que cultivam acerca do ensino dessa disciplina; 

anteciparam possíveis respostas que seriam dadas por seus alunos – idoneidade 

epistêmica; e revelaram cuidados e preocupações referentes ao planejamento e ao 

TAREFA 3 
 
 Resolva o problema a seguir: 
 
“Em um barco há 7 cabras e 5 ovelhas. Qual a idade do capitão?” (BROUSSEAU, 1979)  
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currículo da matemática - elementos da idoneidade ecológica -, além de reconhecerem 

que sua atuação em sala de aula influencia na atuação dos alunos. 

Observemos o diálogo entre os professores: 

David Luiz: Talvez nossos alunos respondessem 12, porque a ideia é automática na 
mente deles, no problema tem números, então tem que somar ou subtrair. Multiplicar e 
dividir nem tanto porque eles têm medo dessas operações. Mas, de uma coisa eu tenho 
certeza, os alunos iriam fazer uma conta, sem prestar atenção na pergunta. Talvez isso 
aconteça porque a gente não costuma trabalhar com problemas desse tipo na sala de aula. 

Neymar: Eu também acho que os alunos iriam somar. Os alunos, quando tem um 
problema pequeno assim, eles nem costumam ler, vão direto fazer uma conta. 

Bella: É. Mais tem uma coisa, eu concordo com vocês, mas talvez os alunos, por achar 
que o capitão de um barco precisa ter mais que doze anos, eles realizem a multiplicação, 
porque sete vezes cinco seria trinta e cinco, idade mais próxima de uma pessoa que dirige 
um barco.  

Neymar: Qual a possibilidade de um aluno pensar dessa maneira? Eu não acredito que 
eles tenham este entendimento, pra mim eles somam logo os números, a ideia de soma 
está mais forte no pensamento deles.  

Bella: É, talvez não tenha, mas talvez tenha, principalmente se na questão tiver uma 
imagem do capitão, porque eles associam logo a imagem a idade.  

 

(Depoimentos recolhidos no 1º. encontro desenvolvido com os professores) 

 

É interessante notar que, ao afirmar que “talvez isso aconteça porque a gente 

não costuma trabalhar com problemas desse tipo na sala de aula”, o professor David 

Luiz aponta para o fato de que, na sala de aula, são trabalhados apenas problemas 

fechados e com solução; e, que mesmo reconhecendo a existência e importância de 

trabalhar com problemas abertos, esses tipos de problemas não são levados para as 

salas de aulas.  

Estas afirmações nos permitem inferir que a metacognição enseja a reflexão-

ação-reflexão sobre a linguagem, a memória, a atenção e a própria aprendizagem 

(DARSIE e LEITE, 2011, p. 183) e que este processo pode contribuir para melhoria das 

experiências e vivências docentes no ambiente escolar.   

Desta forma, pensar e escolher tarefas de elevado nível metacognitivo nos 

levam a crer que elas podem proporcionar ao professor a tomada de consciência do 

nível cognitivo dos seus alunos e, consequentemente, a adequação de seu trabalho ao 

contexto. O que veremos claramente no próximo bloco de tarefas. 
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BLOCO DE TAREFAS 2 

 

As tarefas desse bloco foram redesenhadas a partir de situações propostas por 

Gusmão (2006) em sua tese de doutorado e constituem-se em tarefas de alto nível de 

pensamento metacognitivo. Por meio delas, possibilitamos aos professores uma 

discussão mais ampla dos aspectos e significados matemáticos. 

 

TAREFA 1  

Em sua visita mensal à escola Dinorah, a nutricionista informou às merendeiras que, ao 
preparar o suco para o lanche dos alunos, deve-se ter muita atenção com a quantidade de 
açúcar utilizada. Para cada litro de suco, deve-se usar apenas 100g de açúcar.  

 

 

 

 

 

Considerando que, no período da tarde, é necessário preparar 20 litros de suco para 
alimentar os 154 alunos da escola, a nutricionista levou pacotes de açúcar para exemplificar 
a situação. Sobre a mesa estão três pacotes de açúcar. Ambos do mesmo tamanho, cor e 
formato. Dois têm o mesmo peso, 1kg, e outro possui 900g. Usando uma balança de dois 
pratos e efetuando uma única pesagem, como é possível encontrar o pacote mais leve? 
Explique a resposta dada. 

 

 

TAREFA2 

Observe como Mariana pensou para descobrir qual era o pacote de açúcar mais “leve”, 
da Tarefa 1, fazendo apenas uma única pesagem:  
 

Vou pegar dois pacotes de açúcar e colocar um em cada prato. 
 

(a) se um dos pratos ficar mais alto, o pacote de açúcar que estiver nesse prato, será o 
mais leve.  
(b) se os pratos ficarem em equilíbrio, significa que os dois pacotes têm o mesmo peso, e 
o que está fora é o mais leve.  
Agora você está com nove pacotes de açúcar similares, também um mais leve do que os 
outros. Como você pode descobrir o mais “leve” em duas pesagens? 

 

Fonte: Google imagens. Acesso: 12/01/2014. 
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Nas tarefas 1 e 2 desse bloco, o resolvedor precisava mobilizar uma série de 

conhecimentos, a exemplo da noção de equilíbrio, de peso, entre outros, para explicar 

e argumentar matematicamente a situação dada. Vejamos o que ocorreu: 

Ariel: Essa questão... Trata-se de descobrir, entre três pacotes de açúcar, qual é o mais 
leve, utilizando uma balança de dois pratos, e realizando uma única pesagem, né? Então, 
eu posso perfeitamente colocar um saco em cada prato. Se ela ficar em equilíbrio, 
significa que o terceiro saco tem o menor peso; se a balança não ficar em equilíbrio, a 
balança que ficar mais em cima vai ser o mais leve, logo é o que tem 900g. 

Bella: Minha lógica foi a mesma. Quando eu vi o dado que era só uma pesagem, aí eu 
pensei em uma balança. O que a gente pode fazer? O seguinte: coloca dois pacotes na 
balança e observa; se ela ficar em equilíbrio, os dois pacotes têm o mesmo peso, e o que 
ficou de fora é o mais leve. Se ficar em desequilíbrio, o que ficar mais alto é o mais leve.  

Neymar: [...] agora a tarefa 2 é mais elaborada e precisa de mais elementos.  

David Luiz: [...] têm-se duas possibilidades. Pesos iguais. Se for peso igual, aí, a gente 
vai repetir o processo feito na tarefa 1. Ficam três bolinhas, e você repete o processo da 
tarefa 1, já foi. Se der diferente, significa que, no prato que subir, está a bolinha mais 
leve, aí você pega as três bolinhas que tá no prato que subiu e faz o mesmo processo da 
tarefa 1 e pronto. 

 

(Depoimentos recolhidos no 2º. encontro desenvolvido com os professores) 

 

Após várias tentativas para solucionar a tarefa, a professora Bella expõe: 

 

Bella: eu ia pesar igual como eu fiz na primeira questão, que tinha os três pacotes 
somente. Olha, me veio uma ideia agora, acho que vai dá certo. Espera um minuto. 
[Pausa longa]. Já sei! Vou pesar em grupos de três, se a balança ficar em equilíbrio, o 
pacote mais leve está no outro grupo de três e, aí, como eu posso fazer duas pesadas, farei 
semelhante a outra. Tomarei dois pacotes, se a balança ficar em equilíbrio, o que está de 
fora é o mais leve; se a balança ficar em desequilíbrio, o mais leve será o que o prato ficar 
mais alto. Ufa! Suei, viu! Mas é assim, não é? 

 

(Depoimentos recolhidos do 2º encontro desenvolvido com os professores) 

 

A fala de Bella –“Olha, me veio uma ideia agora, acho que vai dá certo. Espera 

um minuto” – evidencia o desenvolvimento do seu pensamento metacognitivo, pois, 

ao se dar conta da nova estratégia para pesagem dos pacotes de açúcar, a professora 

examina, revisa e encontra a solução para tarefa. 

Para Gusmão (2006), “saber como” e “saber por que” são formas de acesso 

consciente ao conhecimento que se tem e que se mobiliza na execução de uma tarefa. 

Assim, tarefas que focam esses dois aspectos podem conduzir à construção de novos 
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sentidos para a matemática com relação aos significados de referência (GODINO; 

CONTRERAS; FONT, 2006). 

Por outro lado, quando questionada sobre qual das tarefas resolvidas Bella 

levaria para seus alunos, ela diz:  

Bella: Agora que eu sei a solução desta questão de nove pacotes, eu levaria esta. Antes 
que eu não sabia, eu levaria a com três pacotes, porque eu tinha segurança sobre a 
resolução. Mas fico pensando que os meninos podem desistir de resolver quando virem 
tão trabalhoso assim.  

Pesquisadora: E qual o seu papel, caso eles queiram desistir?  

Bella: - Incentivar, dar mais tempo para eles resolverem, fazer perguntas, né? 

 

(Depoimentos recolhidos no 2º. encontro desenvolvido com os professores) 

 

O depoimento da professora nos leva a inferir que as tarefas habitualmente mais 

usadas em sala de aula são, geralmente, as que os professores dominam e têm 

segurança sobre a sua solução, isto é, as que apresentam uma solução única e clara. O 

receio de não dominar a solução da tarefa, os procedimentos a serem realizados 

causam insegurança e impõem-se como obstáculo no trabalho com tarefas (JESUS, 

2011). 

De igual modo, na última fala do diálogo acima, verificamos, ainda, a presença 

da idoneidade mediacional, quando ela considera necessária a adequação do tempo; 

da idoneidade interacional, quando ela revela que devem ser promovidas discussões 

e interações entre ela e os alunos; e da idoneidade afetivo-emocional, quando afirma 

que é preciso incentivar os alunos na solução da tarefa (FONT, 2011). 

Após a discussão da tarefa 2, prosseguimos para tarefa 3, tampa do esgoto, que 

também consiste em um redesenho de uma situação proposta por Gusmão (2006), 

adaptada à realidade em que a pesquisa foi desenvolvida. 
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TAREFA3 

Ao andar pelas ruas de sua cidade, você já observou a situação dos esgotos? Supõe-se que 
haja no município 523 esgotos, dos quais 235 são tampados, e 288 estão descobertos, 
conforme se verifica no gráfico abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Supondo, ainda, que a prefeitura resolva construir um projeto para cobrir todos os 288 
esgotos que estão a céu aberto, qual seria, entre os formatos a seguir, a melhor opção de 
tampas? Justifique a sua resposta.   

 
 

  

 

 

Fonte: Google imagens. Acesso: 02/02/2014. 

 
 

Na resolução dessa tarefa, os professores discutiram os seguintes pontos: 

Bella: Então, [...], eu pensei na questão de custo. Qual teria o menor custo para a 
empresa. Eu pensei em relação a custo, não pensando em relação a valor da tampa, mas 
em relação a material mesmo. Aí o círculo entre os três formatos tem a menor área. 
Tendo a menor área, seria o que gastaria menos.  

Ariel: Eu já pensei diferente, eu escolhi a tampa retangular porque permitiria escorrer 
a água das chuvas, evitando o alagamento das ruas, né? Porque a tampa retangular tem 
alguns buraquinhos e permitiria a água escorrer. 

Bella: Pegando o gancho do que ela falou, eu ainda coloquei. Diante das figuras, outro 
fator também seria o fato por se tratar de esgoto do mau cheiro. Se a intenção for não 
liberar odor, a melhor opção seria a primeira ou a segunda, mas se for ter alguma 
respiração, digamos assim, a melhor opção seria uma tampa com alguns buraquinhos, 
eu pensei assim também. Mas minha ideia central foi menor custo. 

Neymar: Eu coloquei assim, não sei se tu vai concordar David Luiz. Eu coloquei assim, 
não posso determinar sem saber as dimensões dos tamanhos das tampas. Porque por 
exemplo, vai ter situações lá que o quadrado vai ser 10 cm por 10 cm e pode ser que o 
outro tampão seja 10 cm por 5 cm. Então vai depender muito do tamanho dos tampões 
[...] 

David Luiz: Ela fala aqui dos formatos, a seguir, então [...] eu coloquei várias coisas. 
Eu viajei nessa questão aqui [risos]. Coloquei assim: primeiramente acredito que as com 
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formato quadrilátero seriam melhores, pois o ângulo reto das pedras do calçamento e das 
tampas se encaixa perfeitamente, o que proporciona menos despesas com pavimentação. 
[poxa, interessante - Neymar] por fim, escolheria quadrangular, pois a medida de sua 
diagonal parece menos, portanto a área provavelmente menor, e daí menos gasto para 
produção. Considerando as imagens que temos aqui. E, por fim, eu lembrei de uma coisa 
que estou trabalhando agora, [o quê? questiona Neymar?] ainda vai lembrar do centro 
de massa [poxa! é miserável! disse Neymar]. Na quadrangular, o centro de massa ele é 
muito mais estável do que a retangular, daí aqueles problemas de empenar, né? Porque 
o centro de massa na quadrangular toma quase a figura toda, ele é uma circunferência 
inscrita no quadrado e no retangular, ela é menor, as bordas não aguentam muito peso.  

 

(Depoimentos recolhidos no 2º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Nas respostas apresentadas para as tarefas, percebemos que, embora os 

professores tentem encontrar um padrão matemático para resolvê-las, existe a 

valorização de outros aspectos considerados por eles como relevantes na escolha do 

melhor formato de tampa para os esgotos, como: custo e benefício, aspectos físicos 

ligados aos formatos sugeridos, qualidade do material, estabilidade e outros, conforme 

podemos perceber na continuação do diálogo. 

Neymar: Eu achei perfeita essa questão do centro de massa. Interessante, não tinha nem 
pensado nisso. Mas o retangular eu acho que é o material, supondo que sejam tampas 
do mesmo tamanho, [...], eu fiz um cálculo aqui: 2 de base, 2,1 de altura. Se fosse um 
quadrado 2 por 2 seria mais barato. [eu pensei nisso também, mas o problema vem nas 
medidas, porque não tem as medidas, afirmou David Luiz.]. Sim, mas, supondo, aí o 
quadrado vai ser mais vantajoso. No circular dá no mesmo, é porque eu não lembro a 

fórmula da área, não lembro se é 2r ou r2 [é r2, David Luiz]. Dá maior também, mas 
tem uma questão também que é a questão do trabalho que não citei, me veio agora, o 
trabalho de fazer a tampa circular é pior porque você precisa de um [...] [de um 
maquinário, ajuda, David Luiz], de um maquinário diferenciado. O quadrado, não sei o 
tipo da pedra, mas, se colocar um tampão, a ideia é fazer caixas quadradas. Agora, eu 
achei que faltou nessa questão, se tu colocasse assim x tamanhos, eu acho que eu me 
sentiria mais seguro. [...] eu acho que é a circunferência. Agora pra mim, ainda gasta 
mais material, [a circunferência? questiona a pesquisadora]. Supondo que o raio da 
circunferência for igual ao comprimento da lateral do quadrado, por exemplo, vai ser 

mais gasto. Porque r2, então vai ser 4, vamos supor que vai ser 2, aí vai ser 4 vezes o 

, 12. E cá só vai ser quatro [apontando para o quadrado]. 

David Luiz: Mas, eu acho que gasto com o material não é o fator mais agravante, eu 
acho que é a questão da estabilidade mesmo. 

Neymar: Concordo, contigo. Principalmente quando tu falou dessa questão da massa 
para não empenar as pontas. 

 
(Depoimentos recolhidos no 2º encontro desenvolvido com os professores) 
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Ainda na discussão da tarefa do formato da tampa do esgoto, observamos uma 

divergência no pensamento entre as professoras Ariel e Bella e os professores David 

Luiz e Neymar, quanto à área da circunferência. 

 

Bella: [...] Outro fator seria esse formato retangular e quadrado. Devido essas quinas 
deles, pode acontecer algum acúmulo de dejetos. E provavelmente o circular não teria 
esse problema, eu não tenho certeza, mas eu acredito que não teria esse problema. Mas 
a mudança para mim foi essa questão da otimização de preço mesmo, porque a tampa 
circular tem menor área. [...] Visivelmente a área do círculo é menor que a do quadrado 
e do retângulo. 

Ariel: Escolhi formato circular, também, porque a área é menor. 

Neymar: Também tem a questão da área da circunferência ser maior. 

Pesquisadora: Qual a área maior, a da circunferência ou a dos quadriláteros? 

Neymar: A área da circunferência. 

David Luiz: Não, não, não... depende da medida, você pode pegar um quadrado 
gigantesco e uma circunferência pequenininha. 

Neymar: Verdade [Risos] 

Bella: Matematicamente a área do círculo pode até ser igual ou maior que a do quadrado 
ou do retângulo, eu posso até ter elementos matemáticos que digam isso, mas não me 
convenço. 

David Luiz: [...] não existe essa questão matematicamente e visivelmente. [...] isso é 
um erro matemático gritante. 

Neymar: mas o que eu acho que acontece no pensamento das meninas, voltando e vendo 
meu erro, porque a circunferência da imagem é menor. 

 

(Depoimentos recolhidos no 2º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Dois aspectos dessas falas merecem atenção especial. Primeiro, a discussão 

sobre qual é a maior área, se a dos quadriláteros, ou a da circunferência e, segundo, a 

questão do “visivelmente” e “matematicamente”, que indicam equívocos, 

contradições e diferentes concepções de matemática.  

As afirmações da professora Bella põem em evidência sua crença nos aspectos 

da experiência do visual, do concreto. Para ela a representação visual é tão forte e 

significativa, que chega a afirmar que os elementos matemáticos não são suficientes 

para convencê-la do contrário. 

Embora o contexto aponte um equívoco na interpretação da tarefa pela 

professora, quando ela diz “eu posso até ter elementos matemáticos que digam isso, 
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mas não me convenço”, nos faz refletir que, para ela, o conhecimento matemático pode 

ser contestado, questionado e pode estar equivocado, ou seja, para ela, a matemática 

não é uma verdade absoluta. 

Já para o professor David Luiz, as verdades matemáticas são incontestáveis e 

absolutas, no entanto e, mesmo considerando outros elementos como relevantes para 

desenvolvimento da matemática, os padrões e aspectos matemáticos racionais 

sobrepõem-se aos demais.  

Assim, ao serem questionados se selecionariam esta tarefa para trabalhar em 

uma de suas turmas os professores afirmaram: 

David Luiz: [...] foi uma questão diferente das outras. Foi uma questão aberta a 
discussão. Não tem bem uma resposta, assim, é essa, né? Têm vários elementos que 
interferem na escolha. Agora, colocando determinados padrões, a circunferência seria a 
campeã. 

Neymar: A questão de escolher o formato é muito relativa, por região, eu sinceramente 
não colocaria a [tarefa] da área. Porque ia ter muitas respostas assim aleatórias. E a das 
pesagens, não. Se fosse para o ensino médio, no 3º ano, eu colocaria essa das tampas, 
porque os alunos têm um nível mais avançado de discussão do que no ensino 
fundamental.  

David Luiz: Não [..]. Sinceramente se eu tivesse trabalhando cálculo algébrico ou 
começo de equações seria a da balança e, se fosse em uma sala que tivesse trabalhando 
com áreas, seria essa das tampas. 

[...] no 8º ano eu estou trabalhando com polígonos, essa questão das tampas de esgoto 
seria ótima. Mas eu não trabalhei ainda a questão de área, não dá para aplicar essa não.  

Bella: Eu usaria. Agora eu, por exemplo, não utilizaria esta terceira figura [apontando 
para figura], para evitar confusões.  

Ariel: Eu também usaria, é uma questão boa. 

Pesquisadora: Vocês não acham que esta terceira figura, ou que esta confusão 
acrescenta mais elementos para que o resolvedor encontre a solução da questão, ou seja, 
que ele tenha mais possibilidades de pensar sobre a situação e, assim, mais opções de 
respostas? 

Ariel: Não. Ela confunde, pois ficamos sem saber o que se quer. E na matemática 
precisamos ser mais objetivas, mais diretas, na verdade temos que ser claras, entende? 

 

(Depoimentos recolhidos no 2º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Ao longo dos depoimentos, constatamos que esses professores selecionam as 

tarefas a serem trabalhadas em sala de aula de acordo com os conteúdos já abordados 

e com o nível a que se destina sua aplicação - trabalharia se tivesse abordado o assunto 
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referente à área, escolheria se estivesse em uma turma de 3º ano do Ensino Médio, faria 

adaptações para evitar confusões -, em uma tentativa de deixar a tarefa mais fechada 

para utilização de elementos matemáticos, ou seja, os professores apontam para o fato 

de que as tarefas e os conteúdos estão interligados. 

Para Stein et al. (1996), conforme expõe JESUS (2011), pensar e escolher tarefas 

que focam determinado conteúdo podem conduzir a uma forma limitada de trabalhá-

las, pois as tarefas não determinam apenas o conteúdo que os alunos aprendem, mas 

como começam a pensar, desenvolver e dar sentido à matemática, podendo, inclusive, 

estimular a autonomia. 

É importante comentar, ainda, que, no início do encontro, o professor Neymar 

revelou que evita trabalhar a geometria em sala de aula e que ele enfatiza mais as 

questões referentes ao bloco de números e operações. E a partir do diálogo com David 

Luiz sobre a tarefa do formato da tampa de esgoto, ele pôde refletir sobre a necessidade 

da abordagem desse tema nas aulas.  

Neymar: Tu trabalha geometria? Eu não tô trabalhando não, porque eu fico preocupado 
com a questão da matemática básica, os meninos têm muita dificuldade e aí eu acabo não 
trabalhando geometria. 

David Luiz: Eu trabalho, sim. Agora eu mudei o plano de curso. Eu trabalhei primeiro 
conjuntos numéricos e operações na I unidade. Agora, na II unidade estou trabalhando 
geometria. 

Neymar: Boa ideia, vou ver como vou abordar a geometria, poderia até fazer como você 
fez. Mas a minha preocupação é não dar os conteúdos de matemática básica [pausa] 
porque os meninos precisam saber. Mas também pensando em... vai que o menino se 
depare com uma questão como essa, se ele não tiver noção de geometria, ele não vai saber 
para onde ir, desmotiva. 

 

(Depoimentos recolhidos no 2º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Esse diálogo entre os professores mostra que, depois do contato com uma tarefa 

que potencializa a metacognição, é possível que venham ter consciência das ações por 

eles desenvolvidas em suas práticas pedagógicas e das necessidades de seus alunos. 

Analogamente, por meio das falas e discussões realizadas em diferentes 

momentos da intervenção, foi possível refletir sobre a adequação das diretrizes 

curriculares para dotar os alunos de elementos matemáticos que os conduzam na 

resolução e discussão de tarefas propostas no dia a dia em sala de aula, o que diz 
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respeito à idoneidade ecológica e a ideia de que tarefas que abordam conteúdos 

demasiadamente distantes dos alunos acabam por desmotivar a sua solução, aspectos 

da idoneidade afetivo-emocional.  

Além disso, ao estudar e estabelecer estratégias para resolver as tarefas 

propostas, os professores revelaram os conhecimentos que dominam e os que 

precisam dominar e estudar. 

Ariel: Eu não tinha pensado nessa hipótese antes, mas agora eu acho importante 
considerá-la, pois de fato as pontas das tampas de formato quadricular empenam mesmo. 
Quando a gente tem um vaso plástico no formato quadricular, as pontinhas sempre 
ficam para cima, com o passar do tempo elas até não tampam mais os vasos porque parece 
que diminuem o tamanho. Mas eu não pensaria sobre a questão do centro de massa 
nesses formatos, porque não tenho domínio nessa parte, mas foi bom os professores terem 
tocado, porque vou ler um pouco sobre isso. 

Bella: É interessante observar que o conhecimento que a gente tem nos ajuda a pensar 
melhor na questão. David Luiz levantou um assunto interessante que é o centro de 
massa, eu nunca ia pensar sobre isso, porque não domino muito física, ele por dar banca 
e trabalhar no Ensino Médio está mais atento a essas coisas.  

 

(Depoimentos recolhidos no 2º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Destacamos as preocupações referentes ao planejamento, seleção e aplicação de 

estratégias adotadas em sala de aula que, demonstradas pelo professor Neymar, 

constituem-se em indícios do quanto a metacognição pode fazer avançar o ensino da 

matemática com a construção de situações indispensáveis para o desenvolvimento da 

análise didática no professor. 

Nesse sentido, as abordagens dos professores confirmam o quanto é importante 

o debate em grupo para conhecer o que o outro pensa e, assim, poder aprofundar e 

melhor expor os conteúdos e conhecimentos trabalhados, fazendo avançar a cognição 

matemática e a visão de que o que se sabe não é suficiente para pensar nas diferentes 

possibilidades dos objetos matemáticos presentes na situação. É, portanto, necessário 

ampliar o conhecimento para que ocorra uma efetiva aprendizagem da matemática.  

Assim, observamos que a metacognição acompanha a cognição, uma vez que é 

necessário se dar conta dos limites, para que se possa, a partir da reflexão e do 

monitoramento destes, descobrir o conhecimento de que se precisa para fazer avançar 

o entendimento da matemática.   
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Por fim, com o objetivo de compreender as discussões realizadas sobre as 

tarefas do bloco 1, na tarefa 4, propusemos aos professores a seleção, o desenho e o 

redesenho para as tarefas estudadas, conforme podemos verificar: 

   

  TAREFA 4:  

Considerando as tarefas anteriores, escolha uma delas e desenhe e redesenhe uma situação 
pedagógica para trabalhar um conteúdo matemático em uma de suas turmas, pensando na 

relação cognição-metacognição. Indique para qual ano escolar será direcionada essa situação. 

 

 Em razão do avançar das horas, os professores pediram para realizar esta tarefa 

em casa. No encontro seguinte, todos indicaram que aplicariam a tarefa 1 conforme o 

redesenho apresentado por nós, uma vez que ela já estava devidamente 

contextualizada na realidade de Amargosa, cidade em que desenvolvemos a pesquisa.  

Assim, não houve redesenho por parte dos professores, e as tarefas selecionadas 

para trabalhar em suas salas de aula, foram: 

 

BLOCO DE TAREFAS 3 

 

A tarefa 1 do bloco de tarefas 3 foi aplicada fielmente como desenhada por 

Gusmão (2006), por compartilhamos com a autora o entendimento de que esta tarefa 

permite um “acompanhamento mais cuidadoso e detalhado” do pensamento dos 

professores. Fato que pôde ser comprovado com a discussão realizada. 

 
TAREFA 1 

Observe a figura abaixo: 

 

 

Agora responda: 

a) Que figura está atrás do quadro cinza? Justifique sua resposta. 

 

 

Bella: Eu respondi assim: tem, atrás da figura, um quadrado ou um retângulo. Como 
foi perguntado que figura, isso me leva a entender que há apenas uma figura atrás do 
quadro, pois uma possibilidade que eu pensei foi também dois triângulos, mas, diante da 
forma como foi perguntado, descartei essa possibilidade. Outra coisa que pensei foi como 
não foi dito nada sobre as dimensões da figura, não necessariamente é um quadrado, 
apesar de parecer ser um quadrado semelhante com o anterior rotacionado. 
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Ariel: Como você disse, tem uma única figura atrás do quadro cinza, então você tem 
que escolher entre o retângulo e o quadrado, que foram as duas soluções que você 
apresentou, com qual dos dois você fica? 

Bella: Difícil, porque pode ser um dos dois, deixa eu olhar novamente. Acho que é um 
quadrado [...] eu não estou nada segura [da resposta]. 

Ariel: Bem, eu tive o mesmo raciocínio que você, eu achei que era um quadrado, ou um 
retângulo. Mas eu respondi o retângulo, porque o prolongamento máximo que a figura 
pode atingir é o limite do quadro e, considerando essa possibilidade, os lados não são 
iguais [Pausa longa] Mas... Pode ser uma sequência de retângulos do mesmo tamanho 
também. [Risos] não estou nada segura nessa resposta [risos]. 

Neymar: [...]. Eu vou ser assim bem direto e bem reto. Eu coloquei assim: existem várias 
possibilidades de figuras aí atrás do quadro cinza. Alguns exemplos, um retângulo, uma 
figura de quatro lados, um pentágono, um hexágono, assim por diante. [...] 

David Luiz: Rapaz! Pra mim, existem infinitas possibilidades, por trás. Porque [...] a 
imagem apresentada não nos possibilita conclusões muito precisas. Sendo assim, 
poderiam ser dois triângulos, contando com a possibilidade de nenhuma imagem estar 
atrás. Poderia ser um retângulo, com seus lados omissos, poderia ser um pentágono com 
dois lados omissos, poderia ser um hexágono com um formato diferenciado. Enfim, a 
imagem formada é algo muito variável. Lembrando que a imagem não precisa se 
aproximar dos polígonos que nós trabalhamos rotineiramente. E aí, lembrando daquela 
ideia da circunferência, que a circunferência é um polígono, onde o número de lados 
cresce infinitamente, poderia ser qualquer polígono, por trás. Agora, pensando bem e na 
verdade, também poderia não ser um polígono. Porque polígono tem que ser uma linha 
poligonal convexa, poderia ser uma curva. 

Neymar: Só complementando[...], se eu fosse responder agora, eu acrescentaria essa 
parte de David Luiz que poderia ter uma figura que não fosse um polígono. Poderia ser 
uma linha curva [...] 

David Luiz: Não, eu pensei nisso agora. 

 

(Depoimentos recolhidos no 3º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Na tentativa de responder a esta tarefa, os professores levaram em conta os 

vestígios e as normas matemáticas presentes nela para justificar sua resposta. Com 

relação, ainda, à mobilização de conhecimentos matemáticos para tentar descobrir o 

mistério da figura escondida, ocorreu o seguinte diálogo: 

Pesquisadora: Quando vocês leram logo esta questão, que figura está atrás do quadro 
cinza, o que vocês pensaram primeiro? 

David Luiz: [...], eu pensei e acho que é o pensamento de matemático, né? Primeiro eu 
tentei encontrar alguma regularidade na figura, alguma dica, alguma coisa que me 
pudesse pensar em algo que estivesse atrás da figura, só que eu não encontrei.  

Neymar: Eu fui o contrário. Eu fui, matemático também, como David Luiz disse no 
início do discurso dele, mas eu fui logo sendo objetivo. Eu percebi logo e tentei ver logo 
a questão da definição de retângulo, porque eu fiquei confuso, será que é um quadrado 
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dentro de um quadrado? Ou um retângulo atrás do quadrado? Aí eu percebi o retângulo 
e pensei, assim, mas esse retângulo deve virar um pentágono, com isso eu limitei um 
pentágono, um hexágono e um retângulo, mas deixei dando a ideia de vários, porque 
poderiam vir vários polígonos aqui atrás. 

Pesquisadora: Querem falar mais alguma coisa dessa questão? [...] 

Bella: Me veio uma coisa na cabeça aqui agora, que é o seguinte: atrás do quadro pode 
ter qualquer coisa, desde que tenha essas dimensões que ficaram para fora. [Ariel observa 
atentamente] 

Ariel: É verdade, aqui atrás pode ter qualquer coisa. [tipo] uma bandeirola. 

Não, mas eu continuo achando que é um retângulo. 

Pesquisadora: Por quê? 

Ariel: Porque eu acho que essas dimensões aqui da figura só me remetem a um retângulo 
ou uma sequência de retângulos. Fica pensativa e reafirma (...) é, rapaz, é difícil, mas eu 
diria que é um retângulo. 

 

(Depoimentos recolhidos no 3º encontro desenvolvido com os professores) 
 

Notamos que o envolvimento na tarefa, suscitado pelo desafio de descobrir o 

mistério da figura escondida, favoreceu a interação a discussão e a apropriação dos 

conhecimentos que eles tinham sobre as figuras geométricas, fazendo com que os 

participantes recorressem à definição de quadrado, retângulo, prolongamento de 

formas geométricas e outros, a fim de dar uma resposta coerente para questão. 

Embora eles tenham expressado a possibilidade da existência de inúmeras 

figuras atrás do quadro cinza, a resposta matemática acaba sendo a mais evidenciada 

e a que os deixa mais seguros, “É verdade, aqui atrás pode ter qualquer coisa [...], mas 

eu continuo achando que é um retângulo” (Ariel 3º encontro). 

Ao descobrir o que estava atrás do quadro cinza, um diálogo interessante sobre 

a necessidade de incorporar os estudos da filosofia da matemática foi estabelecido 

pelos professores:  

David Luiz: Isso é matemática? 

Neymar: Isso é Educação Matemática. Eu gosto da linha da matemática com a filosofia 
[...]. A matemática tem umas coisas interessantes que a gente às vezes acaba deixando 
de lado, uma delas é a questão da linguagem matemática, a discussão sobre a linguagem 
matemática é uma questão bastante enriquecedora. Outra parte interessante é a filosofia 
e matemática, eu acho que, em toda licenciatura, deveria ter essa discussão da filosofia 
da matemática, não somente a filosofia geral, mas a específica da matemática, porque ela 
nos ajudaria a pensar em situações desse tipo, não só em questões que exigem regras e 
padrões matemáticos para resolver. Mas questões que envolvem o pensamento 
aprofundado e o entendimento do significado do conhecimento específico da matemática 
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como saber construído. Na UEFS, eu tive uma disciplina dessa e foi fantástico. A 
matemática é a ciência mais racional, mas, se a gente ficar somente na razão, na exatidão, 
a gente perde muita coisa da matemática. Porque quem conhece a matemática mesmo, 
usa muito a seu favor, por exemplo, um político, que usa bastante os números para 
manipular as pesquisas, isso foge do puramente racional e envolve outras questões que 
somente os números não explicam. 

David Luiz: O que é mais bonito dizer, que 10% da população é rica, ou que 90% da 
população é pobre? 

Neymar: Depende do público para quem se está falando. Se ele quiser atingir o pobre...  

David Luiz: [...], tem uns textos sobre essas críticas que você tá fazendo; depois eu 
passo para você, Neymar.  

Neymar: Interessante! É a matemática sendo utilizada para interesses particulares e 
políticos. E isso envolve valores, consciência, caráter, cidadania e nem sempre 
abordamos esse tipo de coisa em nossas aulas, esses tipos de situações-problemas, esse 
tipo de questão aí. Se a gente associar à matemática a filosofia, pensar no que tem por 
trás dos conteúdos, pensar na linguagem matemática, como ela é utilizada, os sentidos 
que atribuímos, sem fazer uso apenas da exatidão teremos uma matemática muito mais 
interessante. Uma situação como essa que a gente tá discutindo é muito mais 
interessante que dizer que o quadrado tem quatro lados e quatro ângulos iguais, porque, 
em questões como essa, o próprio aluno consegue perceber as relações. Mas também se a 
gente tivesse uma sala ideal, um aluno ideal, uma cidade ideal, com recursos ideias, 
ambiente ideal, tudo ideal, talvez a gente colocasse isso em prática... [pausa]. 

David Luiz: Essa questão faz a gente pensar que nem tudo que parece é... Uma vez eu 
estava dando aula no cursinho, pré-vestibular e fiz uma atividade que adaptei de um 
livro do Ensino Médio, que era sobre triângulos. Peguei aquela ferramenta do paint que 
é do triângulo e coloquei as medidas do triângulo isósceles, só que os alunos não 
aceitavam porque a imagem parecia a de um triângulo equilátero; se eles observassem 
bem, iam ver que se tratava de um triângulo isósceles, mas eles olharam por cima e deu 
um trabalho danado convencê-los de que não era um triângulo equilátero. 

Neymar: É a questão que a gente falou antes, as regras e normas da matemática estão 
tão fixas em nossas cabeças que a gente só consegue enxergar um caminho. A 
matemática é tão enriquecedora, a gente que é pobre. A gente usa muito pouco do que a 
matemática pode nos dá. 

David Luiz: A gente usa 10% da matemática. Acho que nem 10%. 

Neymar: A gente pode até usar mais que os 10, David. Mas a gente usa só por um 
caminho e esquece de usar os outros, por isso que fica tão pobre, pobre. 

 

(Depoimentos recolhidos no 3º encontro desenvolvido com os professores) 

 

As reflexões que os professores realizaram sobre suas práticas durante o estudo 

da tarefa extrapolaram o que inicialmente foi posto, favorecendo um processo de 

autorregulação, autocrítica, autoconsciência e reconhecimento da limitação do uso que 

é feito do saber matemático. Observemos a fala da professora Ariel. 
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Ariel: De fato, nem tudo que parece, a matemática demonstra que é [risos]. A 
matemática é muito incerta, mas a gente insiste em dizer que ela é exata. 

 

(Depoimentos recolhidos no 3º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Esse pensamento da professora revela que as situações propostas deram-lhe a 

possibilidade de repensar as suas concepções de matemática e, por meio de um 

pensamento mais reflexivo e crítico, questionar o discurso das certezas do saber 

matemático, concepção anteriormente posta por ela mesma na resolução da T1B1. 

Na evolução dos argumentos expostos pelos professores, identificamos a 

manifestação de três princípios fundamentais para o ensino da matemática: (1) a 

necessidade de associar o saber matemático aos aspectos filosóficos, sendo que as 

tarefas podem expressar mais do que o conteúdo (GODINO et al. 2007); (2) a 

necessidade de promover um ensino de matemática voltado para educação em valores 

e cidadania (ROSEIRA, 2014); (3) a necessidade de considerar e contemplar as 

incertezas, a discussão e a análise dos processos e procedimentos adotados para 

resolução de uma tarefa (STEIN, 2009). 

Aspectos que serão confirmados na segunda tarefa desse bloco, em que 

propusemos a seguinte situação: 

 

 

TAREFA 2 
 
 

 As afirmações abaixo são referentes a boas técnicas de plantio de bananeira da prata, exceto 

uma. Identifique-a. 
 
(a) Preparação do solo: Analisar o solo, para fazer adubação, aração e gradagem; 
(b) Mudas: Escolher uma variedade para plantio (no laboratório ou com um agricultor que 
cultiva banana); 
(c) Espaçamento para plantio: Plantar as mudas no espaçamento de 1m x 1m; 
(d) Plantio: Irrigar o solo após o plantio; 

 

Bella: Olha só, eu não entendo de plantio de bananeira, não. [...], apesar de não 
entender, para mim, não tem um item aí que seja incorreto. 

Ariel: Eu também utilizei essa mesma lógica, também não entendo de plantio de 
bananeiras, mas, analisando cada uma dessas afirmações, eu entendi que são necessárias, 
pode até ser que eu esteja errada, porque eu não entendo, mas são necessárias, por isso 
que eu não marquei nenhuma. 
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Pesquisadora: O que o enunciado da tarefa diz? 

Ariel: Que existe uma que não é uma boa técnica de plantio de bananeiras. 

Pesquisadora: Então, diante dessa afirmação [Ariel interrompe]. 

Ariel: Talvez o espaçamento de 1 por 1 não esteja correto. 

Bella: A única coisa que me veio foi o espaçamento, também, porque a título de regra, 
todos os outros têm que ter espaçamento também, mas 1 por 1. Eu não tenho a certeza 
de que seja 1 por 1. Sabe, pode ser 1, 5 por 1,5; pode ser 80 por 80, então diante dos itens 
eu marcaria a opção do espaçamento. Só por causa do 1 por 1. 

(Depoimentos recolhidos no 3º encontro desenvolvido com os professores) 

 Pelo fato de a tarefa não tratar de assuntos que as professoras dominam, elas 

não se consideravam preparadas ou seguras para aplicá-las em suas turmas, a não ser 

que houvesse uma adaptação ao contexto matemático.  

Ariel: Eu não trabalharia com essa questão em sala, porque eu trabalho com o 6º ano e 
eu não entendo de plantio, então eu não ficaria segura nessa atividade. 

Bella: [...] voltando, todos esses itens aqui usam matemática e dá para ser trabalhado 
na aula de matemática. 

Ariel: É em Amargosa, podemos trabalhar também o custo de produção de cada banana, 
né? Então trazer um contexto. 

(Depoimentos recolhidos no 3º encontro desenvolvido com os professores) 

  

 Já os professores David Luiz e Neymar destacaram que, na resolução de uma 

tarefa deste tipo: 

David Luiz: A matemática direciona. Eu sou matemático por natureza. Eu só penso 
matemática. Eu tento olhar e ver outra coisa, mas eu não consigo. E olha que eu dou 
aula de ciência, viu? Observa aqui, no final das contas no que eu fui parar 1m x 1m. A 
matemática direciona. 

Neymar: Eu concordo plenamente com David Luiz tudo que a gente faz, a gente procura 
um jeito de envolver a matemática, porque a gente é matemático. A questão da letra “b” 
que eu coloquei, a questão da variedade é matemática também, eu não sei se existem 
outros tipos. A questão do tipo, da quantidade, da variedade é matemática, a matemática 
sempre está presente em tudo. Se a gente aplicar essa questão em sala de aula, ou alunos 
chegam para a gente e diz: essa questão não é matemática, não, professor. 

David Luiz: Eles podem até perguntar: professor, o senhor é professor de matemática 
ou de geografia [Risos]. 

 

(Depoimentos recolhidos no 3º encontro desenvolvido com os professores) 
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Em ambas as falas, notamos que os professores desenham e confirmam um 

perfil de matemático, revelando priorizar os conteúdos formais da matemática como 

foco principal de suas ações. Para Lorenzato (2003), esta atitude pode prejudicar o 

processo de aprendizagem da disciplina, uma vez que o professor pode supervalorizar 

os conteúdos específicos, ou ser direcionados por eles, em detrimentos das 

necessidades educacionais dos alunos, como podemos confirmar neste depoimento: 

 

David Luiz: O conhecimento específico é muito forte, em nós da matemática.  

Neymar: Mas olha o tanto de coisa da matemática que a gente discutiu com ela. É, 
afirmo: a matemática é rica, e a gente é quem empobrece a matemática. 

Ariel: O ideal é que trabalhássemos com problemas desse tipo completos e incompletos 
para que nossos alunos identificassem que nem todos os problemas de matemática tem 
solução, mas geralmente não trabalhamos assim. 

Bella: Se os dados do problema não são suficientes para chegar a uma conclusão exata 
para a pergunta e nosso aluno consegue identificar isso, seria um ganho muito grande 
para nós, professores de matemática, porque isso ia demonstrar que os alunos estão 
estabelecendo relações, compreendendo a matemática. Mas, eu falo por mim, eu tenho 
trabalhado apenas problemas que têm solução, problemas que são para revisar um 
conteúdo que eu trabalhei em sala de aula. Então, na minha prática, mesmo eu 
conhecendo essa possibilidade, eu não trabalho, então eu não posso exigir do meu aluno 
que ele saiba. 

 

(Depoimentos recolhidos no 3º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Nesses fragmentos de falas dos professores, pudemos notar que eles sustentam 

que, em sua prática, muitos dos aspectos por eles mesmos considerados importantes 

são deixados de lado, e, nesse caso em específico, há uma tendência em utilizar as 

tarefas apenas como revisão e apropriação de conteúdo. De modo que os processos e 

atividades que envolvem múltiplas possibilidades de respostas e caminhos para serem 

solucionados são poucos ou não são abordados nas aulas de matemáticas, no entanto 

eles demonstram ter conhecimento de que são importantes. 

Por outro lado, com a discussão realizada para resolução da T3B2, percebemos 

o quanto os professores já fazem uso dos aspectos metacognitivos para adequar os 

enunciados das tarefas, a fim de possibilitar uma expressão mais clara e coerente das 

situações - idoneidade epistêmica. 
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A terceira tarefa desse bloco refere-se a uma situação adaptada da PHM de 

GUSMÃO (2006), cujo objetivo era perceber como os professores agem em frente a 

problemas cuja interpretação e resolução dão margem a diversas respostas. 

 

 

 

Entre as características desse tipo de tarefas aberta, com múltiplas 

possibilidades de respostas, está o fato de haver a oportunidade de analisar 

coerentemente as alternativas apresentadas, relacionando-as a aspectos de outras áreas 

de conhecimentos, criando condições favoráveis de resolução, sem, necessariamente, 

ter um padrão ou regra a ser seguida e, com isso, possibilitar ricos conflitos cognitivos 

(GUSMÃO, 2006). 

Ainda de acordo com esta autora, questões deste tipo, por estarem em um 

domínio familiar, permitem o desenvolvimento de conjecturas e soluções mais 

elaboradas cognitivamente, visto que o resolvedor não tem medo de arriscar, supor e 

buscar dados que o levem a comprovar se o que ele fez está correto, ativando, nesse 

processo, sua capacidade metacognitiva de monitorar e regular seu próprio 

conhecimento.  

Na discussão dessa última tarefa, os professores, considerando a dinâmica de 

suas salas de aula e o perfil de seus alunos, sugeriram adaptações ao enunciado da 

situação que favorecessem o alcance de uma única resposta e a utilização de todos os 

dados presentes no enunciado, ou seja, eles sugeriram propor uma tarefa mais fechada, 

conforme podemos observar no depoimento a seguir. 

David Luiz: [...] poderia estar assim na tarefa... para vender tudo que restou. Agora se 
for para analisar a atenção do aluno, então é para vender tudo mesmo. 

Bella: Acho que no problema tinha que deixar os aspectos mais claros, sabe, até para 
ficar mais entendível para os alunos para que eles possam pensar e argumentar a 
resposta. 

Neymar: A primeira coisa a pensar antes de mudar é: o que eu quero com a questão? Se 
eu quero que os meninos analisem as possibilidades de venda ou se eu quero apenas que 

 

TAREFA 3: Um agricultor levou para feira, sábado, 50 cachos de banana. Durante a manhã, 
vendeu o cacho por R$ 3, 00 e à tarde, para vender tudo baixou o preço para R$ 1,50. Se o 
agricultor vendeu todos os 50 cachos, qual o valor total vendido nesse dia? 
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os alunos calculem os valores exatos vendidos pela manhã e pela tarde e no fim deem o 
valor total. Pensando na ideia de máximo e mínimo, que eu achei bastante interessante, 
eu colocaria, assim, não vou escrever tudo aqui na folha, só vou colocar o que eu 
acrescentaria, na hora de escrever, tu coloca a parte inicial, mas eu acrescentaria: 

... E à tarde para vender o restante, dos cachos... Qual o valor máximo e mínimo vendido 
nesse dia? Eu acho que a palavra restante dá a ideia de que pela manhã vendeu pelo 
menos um. 

(Depoimentos recolhidos no 3º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Em suas falas, os professores reforçaram a ideia de que, nos enunciados das 

tarefas matemáticas, precisa estar claro o que o professor deseja analisar - Acho que no 

problema tinha que deixar os aspectos mais claros; a primeira coisa a pensar antes de mudar é o 

que eu quero com a questão? -, ao mesmo tempo, revelam que os procedimentos a serem 

seguidos devem estar explícitos, conduzindo os alunos a uma única solução para o 

problema. 

Nesta direção, os professores propõem um redesenho para tarefa que a torna 

mais fechada e objetiva - poderia estar assim na tarefa... para vender tudo que restou; Qual o 

valor máximo e mínimo vendido nesse dia? -, o que, segundo Gusmão (2006), limita o 

potencial e a criatividade dos alunos em frente à resolução das tarefas matemáticas e 

elimina o caráter desafiador e dinâmico dessa disciplina.  

Desta maneira, percebemos que ambientes e tarefas de carácter aberto, com alta 

qualidade metacognitiva, que oportunizam aos alunos utilizarem diversas estratégias 

e argumentos, não parecem ser uma prática desses professores.  

Ao final desse bloco de tarefas, percebemos que os conhecimentos teóricos e 

práticos trabalhados na pesquisa possibilitaram a reflexão sobre: (1) a maneira com 

que os conteúdos são abordados em sala de aula; (2) as concepções que os professores 

têm sobre a matemática, seu ensino e sua aprendizagem; (3) a importância atribuída 

ao pensamento dos alunos, a maneira particular de cada um resolver as tarefas nas 

aulas; e (4) identificar os aspectos cognitivos e metacognitivos em conjunto com as 

discussões e justificativas matemáticas para solução das tarefas. 
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BLOCO DE TAREFAS 4  

 

Este bloco de tarefas foi composto por duas situações relacionadas ao estudo 

das frações, sendo o único em que havia explicitamente um conteúdo matemático 

específico a ser trabalhado e deixamos para utilizá-lo no último encontro para que 

pudéssemos acompanhar a evolução do pensamento metacognitivo dos professores. 

A primeira tarefa foi redesenhada a partir da tese de Gusmão (2006) e versa 

sobre a partilha de uma fatia de bolo. No decorrer de sua resolução, observamos que 

os professores ficaram bastante pensativos e demoraram a apresentar suas soluções. 

 

 

Na apresentação das respostas, constatamos que as professoras Ariel e Bella se 

limitaram a associar os números envolvidos na questão para resolver uma conta 

matemática, sem levar em consideração a diferença de significados dos termos terceira 

parte e terça parte, como podemos verificar abaixo: 

Ariel: Bem. Aqui está dizendo que Márcia e Vicente partiram uma fatia de bolo e, dessa 
fatia, Márcia comeu a metade da terceira parte da fatia. Então, a metade da terceira parte é 
1

6
, é o que eu achei, né? E, Vicente comeu a terceira parte da metade da fatia do bolo que 

também é 
1

6
. Logo, os dois comeram a mesma quantidade. 

Bella: Para mim também os dois comeram a mesma quantidade, porque é 
1

6
 e 

1

6
. Agora, um 

detalhe aqui é: ambos partiram uma fatia. Apesar de ter respondido assim eu fiquei em 
dúvida se essas fatias eram iguais. Acho que no problema tinha que ter isso, sabe? Mas 
minha resposta é que ambas comeram a mesma quantidade, considerando que as fatias são 
iguais. 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 

 

TAREFA 1: Um Professor de Matemática do 6º ano coloca no quadro a seguinte situação:  

Márcia e Vicente partiram uma fatia de bolo de chocolate. Márcia 
comeu a metade da terceira parte da fatia de bolo e Vicente comeu a 
terceira parte da metade da fatia de bolo. Quem comeu mais bolo, 

Márcia ou Vicente? 
 

 
a) Construa uma solução para a situação apresentada. 
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Os professores Neymar e David Luiz extrapolaram a discussão e levantaram 

aspectos relevantes aos significados atribuídos aos termos, terceira parte e terça parte, 

como veremos no diálogo a seguir:  

Neymar: Vou começar logo, primeiro, o que me deixou inquieto nessa questão foi a 
questão do, não sei se David Luiz concorda, foi a questão de quantidade de bolo. Quando 
eu comecei a ler a questão problema, eu imaginei que fosse um bolo só, mas aí reli e 
recalculei. É, Márcia comeu metade da terça parte, então Vicente comeu a terça parte do 
bolo. E eu fui reler, tinha feito a parte de Márcia, quando eu fui reler, não Vicente comeu 
metade da … a terceira parte da metade, aí eu imaginei, tive que remodelar a minha 
ideia que foi, são dois bolos, aí eu supus assim, um bolo foi dividido em três partes, como 
Márcia comeu metade da terceira parte ela comeu um sexto do bolo. Aí Vicente foi o 
contrário, comeu, o bolo foi dividido em duas partes, meio mais meio, Vicente comeu um 
terço da metade, então um terço de um meio dá um sexto, então eles comeram 
igualmente. 

David Luiz: Bom, eu cheguei à mesma conclusão, só que... eu acho que nós dois estamos 
errados. 

 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Figura 8: Representação da resposta do professor David Luiz em desenho. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 4º encontro presencial com os professores. 

 

Neymar: Por quê? 

David Luiz: Por causa do seguinte: primeiramente, terceira parte é o mesmo que terça 
parte? 

Neymar: Boa pergunta! 

David Luiz: Terceira é uma coisa, terça é outra. O raciocínio que eu fiz é como terça, 
mas esse terceira é outra coisa, não é terça. Depois, eles partiram uma fatia de bolo ou o 
bolo inteiro? Por que fala aqui, Márcia e Vicente partiram uma fatia de bolo de chocolate. 
Então eles podem ter pego já uma fatia e dividir. 

 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 
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Os professores iniciam a discussão da tarefa com um pensamento análogo ao 

das professoras, contudo no decorrer do processo David Luiz questiona o significado 

da expressão terceira parte, e, a partir dessa interrogação, os professores reelaboram 

seus pensamentos e evidenciam os significados atribuídos a esses termos.  

David Luiz: [...] a ideia de terceira e de terça pode influenciar, então ficaram várias 
dúvidas, né?  

Neymar: [...] a questão da terça parte e da terceira, terceira parte ou de terça parte, se é 
um terço ou (…) e a questão, dessa questão da fatia, por que … uma interrogaçãozinha, 
não consegui responder o que eu queria, não. 

David Luiz: Márcia comeu, oh, Márcia e Vicente partiram uma fatia de bolo de 
chocolate. Se a gente se apegar realmente ao que está escrito, é uma fatia, eles partiram 
uma fatia. Então tinha uma fatia lá, eles iam partir essa fatia pelo que está escrito aí. 
Não é um bolo, se fosse um bolo teria, Márcia e Vicente partiram um bolo para os dois, 
partiram um bolo, aí não partiram um bolo, partiram uma fatia. Márcia comeu a metade 
da terceira parte da fatia do bolo.  

Neymar: Então um terço dessa fatia ainda, né? 

David Luiz: Então, a fatia tá dividido em três partes, ela comeu a terceira. 

Neymar: Metade da terceira. 

David Luiz: Da fatia do bolo, e Vicente comeu a terceira parte da metade da fatia de 
bolo. Então, tinha uma fatia, olha o que eu vou fazer aqui. Pode riscar aqui? 

Tinha uma fatia de bolo, certo, uma fatia de bolo, aí chegou Márcia e Vicente partiram 
uma fatia de chocolate. Márcia comeu a metade da terceira parte da fatia de bolo. Então 
tava dividido em três partes, ela comeu, que não quer dizer que são três partes iguais 
porque só tá dizendo que é terceira, ela pegou a terceira parte e comeu a metade. Pegou 
uma parte dessa aqui oh, isso nem é a metade, mas... 

 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Assim, em um trabalho colaborativo de autoquestionar-se e questionar a tarefa 

proposta, assim como, a partir da compreensão de que terceira parte é diferente de 

terça parte, os professores conseguem avançar, verificando que, para descobrir quem 

comeu mais bolo, haveria uma variação de acordo com o tamanho da terceira parte da 

fatia do bolo e que, portanto, Vicente e Márcia poderiam ter comido quantidades iguais 

de bolo ou quantidades diferentes. 

Neymar: Uma questãozinha, mas, nessa parte da questão seis, pega uma fatia, vai mais 
certo ainda. Uma coisa que tu colocou aqui, que evidencia que pode tá errada a nossa 
questão é essa, a questão da terceira parte, não tá dizendo que dividiu o bolo em três 
como eu enxerguei, tu enxergou e, com o desenho, tu me fez ver melhor ainda. Quando 
falou terceira parte, que dizer que foi um padrão... 
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David Luiz: Porque perde o sentido de terça. 

Neymar: Aí foi terceira parte, mas até aí se for partes iguais a nossa resposta vai tornar 
coerente, é um sexto, porque os dois pegou um pedaço do bolo, o bolo foi dividido em 
duas partes. Agora essa questão já tem outra interrogaçãozinha aí, se é terceira parte 
não quer dizer que é o tamanho dela, possa ser... 

David Luiz: Vamos lá, Márcia comeu metade da terceira fatia, então metade nem é 
assim, não... mas isso não é metade, então... Vamos pegar outra aqui, vamos pegar assim, 
assim. 

 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Figura 9: Desenho realizado pelo professor David Luiz para interpretação da 

questão. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 4º encontro presencial com os professores. 

 

Neymar: O lado maior. 

David Luiz: Um grandão, outro de outra … Aí ela pegou a terceira, a metade da terceira, 

comeu aqui “Márcia gulosa”, foi lá e comeu esse pedacinho aqui... 

Neymar: Desenha o outro agora pra Vicente. 

David Luiz: Márcia comeu a metade da terceira parte da fatia de bolo, e Vicente comeu a 

terceira parte da metade da fatia de bolo. Então a metade da fatia de bolo, ele comeu a terceira 

parte, agora pega essa metade vai dividir em três partes, vai dá mais ou menos isso daqui. 

O que é que garante que a terça parte do que ele comeu aqui é maior, menor ou igual ao que 

Márcia comeu, já que não é terça parte, é terceira parte? Embanana o negócio todo. Quem 

comeu mais bolo, Márcia ou Vicente? Boa pergunta.  

Neymar: Mas aí que tem um erro meu, aí. No meu caso, eu imaginei que fosse um bolo 

todo, como eu parti do princípio da fatia do bolo, são dois bolos diferentes, eu supus dois 

bolos diferentes e cada um tirou uma fatia independente disso. Mas eu concordo contigo, o 

texto não tá claro, não deixa essa possibilidade aí. [...] 

Eu sou, sim, vou começar logo, eu reorganizando o discurso, e com as ideias de David Luiz, 

eu desconsidero e comungo com as ideias de David Luiz. Porque a questão, esse início do 

texto quando fala assim, partiram uma fatia do bolo, não é o bolo todo, é uma fatia. E a 

questão de terceira, eu não tinha nem pensando nisso, em relação com a terça parte com a 
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matemática, a terceira é questão de lugar não é divisão, porque primeiro, segundo, terceiro, 

terceira é posição, então, você vem dividir o bolo em três, pode pegar a terceira parte, a 

terceira parte pode ser menor, maior ou igual. Então eu desconsideraria isso e concordaria 

com a ideia de que, para dizer quem comeu mais, depende do tamanho da terceira parte 

David Luiz: Isso! Nessa questão representar por meio de desenho seria essencial para os 
alunos para eles poderem ver os tamanhos. Primeiro a gente deixa eles quebrarem a cabeça 
para ver como eles entendem essa questão de terceira e terço e depois a gente faz uma 
animaçãozinha para eles compreenderem melhor, visualizarem essa questão da visualização 
aqui é indispensável. 

Neymar: Verdade.  

 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 

  

 Diante deste diálogo, entendemos que a resolução da tarefa se deu de forma 

articulada entre os significados atribuídos aos objetos matemáticos, a interação entre 

os professores e os questionamentos realizados sobre a tarefa, os procedimentos 

utilizados para sua solução e as representações matemáticas postas em prática para 

identificar e resolver os conflitos semióticos presentes na questão.  

Além disso, os professores procederam à análise da situação, conciliando os 

significados e as representações dos números fracionários ao contexto em que estes 

foram apresentados, de forma a ultrapassar a simples utilização dos números 

presentes na questão para desenvolvimento de uma expressão matemática para 

determinar uma resposta satisfatória. 

Esta estratégia permitiu-lhes, então, uma discussão mais reflexiva e articulada 

ao proporem um redesenho para a tarefa em questão:  

 

David Luiz: Se a gente tem que redesenhar essa questão pra aluno de sexto ano, aí tem 
que parar e pensar: uma questão proposta pra um aluno de sexto ano não pode ser uma 
questão aberta que não apresente uma solução firme, uma questão de matemática, ela 
pode ser assim. Pra gente é lindo, adorei a questão, fiquei doido aqui não sei nem pra 
onde vai, eu adorei, cheio de onda a questão, cheio de coisas aí que não dá pra responder. 
Mas se você propuser pro sexto ano e ele ficar sem solução, isso vai ser bom ou ruim pra 
ele?  

Neymar: Oh, David Luiz, como é uma questão de investigação, eu achei interessante, 
por exemplo, se você tivesse um aluno (...) tinha um aqui na sexta série, no sexto ano, 
sétimo ano, era aquele aluno que trazia cada questão de lógica interessante comigo, 
“professor, posso te fazer uma pergunta”?(...) não, assim, que seja de discutir algumas 
coisas com você, vale a pena, porque a resposta vem depois. Então, gente, vamos bolar 
algumas citações, vamos supor que sejam dois bolos, aí vem a situação que eu imaginei, 
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que tu imaginou no início, que seja dois bolos... 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 

 

O cenário produzido pelos professores, com diferentes tipos de interação 

favoreceu, partindo das experiências vividas no estudo sobre a tarefa, pensar sobre a 

pertinência das questões ao nível educacional a que se destina, à zona de 

desenvolvimento proximal dos alunos, às aprendizagens pretendidas e, sobretudo 

sobre a importância da discussão matemática para construção do conhecimento 

específico.  

David Luiz: Taí, então pronto. Se fosse pra fazer o redesenho da questão eu só tiraria, 
não, eu gostei dessa questão como ela tá, mas, se fosse pros alunos de sexto ano, eu traria 
o terça parte. Mas se fosse puxada pro real mesmo... 

Neymar: Nossa realidade aconteceu durante essa parte. [...] Porque mudar essa terceira 
parte a terça parte, na maioria das vezes o aluno vai dizer, incluir a questão que achou 
mais interessante, quem comeu mais bolo, Márcia ou Vicente? Uma boa parte dos 
alunos eles sabem a questão, vão saber quem comeu mais, eles, pra achar questão da 
igualdade, vai ser difícil. Mesmo sendo a terça parte, eles não vão dar essa resposta, 
tanto um, como o outro. Mas pra você diferenciar o aluno, eu deixaria essa terceira parte 
de boa, porque busca algo mais do aluno, dando diferente. Eu não mudaria, não. Agora, 
pra nossa realidade, é difícil achar uma resposta como a gente teve, mas vale a pena 
deixar uma questão dessa. 

 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Os professores discutiram sobre as possíveis dificuldades que os seus alunos 

poderiam ter e buscaram identificar as potencialidades e limitações que a tarefa pode 

apresentar frente um trabalho com alunos do sexto ano. Nesse contexto, ficam 

evidentes, na discussão, os elementos da idoneidade cognitiva, uma vez que os 

professores fazem uma avaliação prévia da situação para saber se ela está adequada 

ao nível a que se destina e se os alunos dominam os aspectos abordados na situação; 

nesse momento, observamos também a idoneidade ecológica, uma vez que eles 

pensam na adequação da tarefa ao ano a que se destina (6º ano do EF).  

Na sequência, apresentamos a segunda tarefa do bloco 4. Ela foi redesenhada 

tendo como referência a primeira questão da prova do processo seletivo do mestrado 

em Educação Matemática da UESC do ano de 2012. Nela é apresentada uma resposta 
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de um aluno para uma dada situação e solicitado que o professor analise essa resposta 

e proponha uma intervenção. 

 

 

  

 Inicialmente os professores analisaram a resposta apresentada pelo aluno com 

base na coerência e encadeamento das ideias relacionadas às frações. 

Neymar: [...] a resposta dele tem coerência em relação ao pedaço, tá certo, se você for 
analisar (…) um pedaço de dez pedaços, o que é errado é... 

David Luiz: Não, eles estão certos quanto à filosofia, quanto à ideia de fração. 

Neymar: A ideia de cinco décimos é correta, não sei se tu concorda, porque, por exemplo, 
se você for analisar por pedaço, o total, tinha … as duas pizzas juntas são dez pedaços, 
e eles comeram cinco. Interessante essa questão aí. 

David Luiz: Sim, aí, isso que eu tô falando “pô”, mas olha o que o professor tá pedindo, 
o professor não tá pedindo pra juntar dois pedaços de pizzas numa pizza que tem … ele 
tá pedindo pra juntar dois sextos com três quartos. 

Neymar: Claro, claro, eu tô dizendo assim, a sua resposta não era errada, por isso (…) 
tem que bolar as duas situações, pra puder você fazer comparação do assunto... 

David Luiz: De todos iguais com partes iguais. 

Neymar: É a mesma coisa de você somar dois por um e meio e dizer que é um vírgula 
sete, não, porque você tem que saber onde é que fica cada metragem daquilo. O dois têm 
que ser comparados a um porque o dois é unidade, e o um é unidade, o cinco é décimo, 
não pode somar com dois. Mas eu tô falando assim, separadamente, o cálculo é coerente 
com a questão da ideia de fração, porque, se você for olhar aqui, aqui é dois pedaços de 

 

TAREFA 2:  Na avaliação de matemática da 2ª unidade o professor faz a seguinte 

pergunta: Dois sextos mais três quartos é igual a? 

Ao corrigir as avaliações, este professor verifica que alguns alunos responderam ao 

questionamento da seguinte forma:  

𝟐

𝟔
+
𝟑

𝟒
=

𝟓

𝟏𝟎
 

Angustiado com essa resposta, o professor resolve chamar os alunos para questionar 

a solução apresentada. De modo que um dos alunos diz: 

“Professor, imagine que ontem minha prima Clara e eu estávamos comento pizzas. Eu 

tinha uma pizza de calabresa com 6 pedaços, e a pizza de milho verde de Clara tinha 

4 pedaços: eu comi 2 pedaços da minha pizza, e Clara comeu 3 pedaços da pizza dela, 

logo, juntando a minha pizza com a pizza de Clara, temos 10 pedaços, dos quais, 

juntos, comemos 5 pedaços.  

a) Elabore um gráfico que represente a resolução e a explicação dada pelo estudante. 

b) Quais as possibilidades de intervenção do professor para compreensão dos 

conceitos e procedimentos matemáticos envolvidos pelo aluno? 
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seis, aqui é três de quatro, e aqui é cinco de dez, e tinha dez pedaços de pizzas, eles 
comeram cinco.  

 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 

 

 E em seguida analisam a questão com base nas regras e padrões matemáticos. 

David Luiz: Agora, se acontece isso mesmo, tu dá certo ou tu dá errado na questão? 

Neymar: Aí tá errado... 

David Luiz: A menina chega lá pra tu, tu aplica a prova, a menina diz, mas professor 
o senhor me ensinou que era assim, professor. Eu dividi a pizza e, aí, eu peguei o pedaço, 
eu comi ontem com minha prima, como é que não tá certo? Tá certo, sim. 

Neymar: Mas, aí, a gente precisa mostrar para ela que os pedaços de pizza são diferentes 
(...) e aí é preciso fazer o desenho mesmo, porque ela só vai entender com o concreto. 

 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Após a discussão sobre a coerência do argumento apresentado pelo aluno, os 

professores discutiram, do ponto de vista matemático, a pertinência da resposta e 

divergiram quanto a considerá-la certa ou errada. Assim, pelas falas e pelas ações 

executadas, os professores demonstraram considerar além do conhecimento específico 

da matemática; eles levaram em consideração os procedimentos e as justificativas 

utilizadas pelo aluno para chegar à resposta.  

Além disso, um aspecto interessante foi que os professores consideraram o 

“erro” como uma tentativa coerente de se chegar à solução para a tarefa, valorizando 

os procedimentos utilizados pelo aluno e utilizando-os como um fator potencial para 

aprendizagem em matemática.  

Ainda a partir da T2B4, os professores evidenciaram novamente a importância 

dos aspectos filosóficos relacionados à matemática e o pouco uso que é feito desses 

elementos: 

Neymar: Eu acho, assim: é interessante! O problema é que a matemática vai além do 
que é o, do que tá no papel. Costumo sempre falar pra pessoas e é pra registrar aí, o curso 
mais difícil que existe na faculdade é Matemática, porque matemática trabalha com 
coisas abstratas, que a gente não pode ver, pegar (…). Das contas da matemática, nada 
tá no nosso dia a dia. Não existe um pé de um, uma árvore que botou um quadrado, não 
existe isso. 

David Luiz: Na verdade quadrado nem existe. 
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Neymar: A matemática tem uma base filosófica muito grande que a gente não dá valor 
e, aí, lembro daquela história que tu trouxe aqui, Si, ou a gente acredita nas verdades da 
matemática ou seremos ateus em matemática [Risos]. 

 

(Depoimentos recolhidos no 4º encontro desenvolvido com os professores) 

 A partir da construção das respostas para as tarefas apresentadas pelos 

professores, pudemos observar que os quatro blocos de tarefas cumpriram o que se 

esperava, ou seja, permitiram que os professores desenvolvessem ou explorassem o 

seu pensamento metacognitivo para realizar uma análise mais refinada e detalhada 

das situações propostas, estabelecendo relações com a sua prática pedagógica e o 

contexto para o qual elas eram dirigidas. 

Nas várias discussões realizadas, notamos o envolvimento dos professores em 

argumentar e justificar as situações com base em suas concepções e crenças em torno 

da matemática; pudemos observar ainda o cuidado dos quatro professores em adequar 

as situações e prever a reação dos alunos diante dessas situações, como poderemos 

observar na próxima sessão, em que exporemos a implementação das tarefas em sala 

de aula.  

 

3.2.1. Análise da implementação das tarefas em sala de aula 

 

Nesta sessão apresentaremos os critérios utilizados pelos professores para 

seleção e implementação das tarefas em sala de aula - os porquês da escolha, os 

objetivos propostos e a reflexão que fizeram após a implementação das tarefas em sala 

de aula.  

Estabelecemos os seguintes tópicos como unidades de análise: 

 Critérios utilizados para seleção e implementação das tarefas; 

 O que se pretendia com a tarefa – objetivo estabelecido;  

 Reflexão realizada após a implementação das tarefas. 
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3.2.1.1. Os critérios utilizados para seleção e implementação das tarefas 

 

Solicitamos que os professores analisassem as tarefas estudadas durante o 

trabalho que fizemos com eles e selecionassem as que eles tinham interesse em 

trabalhar com seus alunos, procurando responder o porquê da escolha e o que eles 

pretendiam explorar com essas tarefas. Nestes depoimentos dados pelos professores, 

estão evidenciados os critérios utilizados para escolha das tarefas: 

Bella: eu pensei foi na atividade voltada pra turma que eu já tenho. Eu, num grupo de 
atividades, eu escolhi atividades do [pacotes de] açúcar, porque meus alunos já viram os 
assuntos que são abordados nela e se sentirão mais estimulados a resolver. Escolhi 
também a tarefa do quadro cinza, porque acho que os alunos irão ficar curiosos para 
descobrir o que tem ali atrás. 

Ariel: Então, nesse primeiro grupo eu escolhi também a atividade do açúcar, eu escolhi 
essa questão pensando na turma em que trabalho, que são alunos do 6º ano; achei essa 
tarefa mais interessante para o nível deles. E a outra tarefa que peguei foi a do quadro 
cinza também, pelo mesmo motivo de Bella, ela é bastante desafiadora e desperta a 
curiosidade. 

Neymar: Eu escolhi essa questão da figura escondida, acho que têm muitos aspectos da 
matemática e também da filosofia da matemática para trabalhar. Como eu gosto dessa 
ideia de associar matemática e filosofia, uni o útil ao agradável [Risos]. E escolhi essa 
tarefa da fatia do bolo, para ver se meus alunos vão conseguir perceber a diferença entre 
os dois termos, eu espero não me decepcionar [Risos]. 

David Luiz: Eu escolhi essas tarefas das frações, porque eu vou trabalhar esses assuntos 
e, aí, vou utilizar para ver se os alunos aprenderam. Mas só vou aplicar depois que eu 
explicar os assuntos para eles, porque quero verificar se houve aprendizagem, quero 
fazer uma discussãozinha mais elaborada sobre as frações, e acho que essa questão 
primeira [T1B4] vai me ajudar bastante nisso. 

 

(Depoimentos recolhidos no 5º encontro desenvolvido com os professores) 

  

Os argumentos expostos pela maioria dos professores nos permitem afirmar, 

por um lado, que as tarefas foram selecionadas para revisar ou verificar a 

aprendizagem dos alunos em face dos conteúdos trabalhados em sala de aula, o que, 

de acordo com Jesus (2011), demonstra uma dependência entre os conteúdos e a 

escolha das tarefas, ou seja, os professores selecionam as tarefas de acordo com o 

conteúdo trabalhado naquele momento. Por outro lado, parece ter pesado na escolha 

o fato de aquelas tarefas apresentaram maior grau de desafio e despertarem a 
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curiosidade dos alunos, sem “exigir” um conteúdo específico, que esteja sendo 

trabalhado pelo professor. 

Notamos também que os professores, ao escolherem as tarefas, levaram em 

consideração seu potencial, o que elas apresentam para desenvolver discussões 

matemáticas durante sua implementação, o que demonstra a inclinação deles para 

uma abordagem mais metacognitiva na proposição das tarefas. 

Por fim, outro aspecto que vale destacar é a seleção de tarefas para trabalhar 

questões e aspectos não matemáticos, como é o caso de Neymar, que sinalizou o desejo 

de associar aspectos da filosofia à matemática, e as tarefas por ele selecionadas tiveram, 

todas, um caráter mais aberto e reflexivo. 

 

3.2.1.2. O objetivo estabelecido para trabalhar as tarefas 

 

No que diz respeito aos objetivos para trabalhar com as tarefas selecionadas, os 

depoimentos seguintes trazem aspectos que destacam a intenção manifestada pelos 

professores em propor relevantes momentos de interação e discussão em sala de aula, 

valorizando o conhecimento especifico, sem perder de vista a existência da 

diversidade de significados pessoais e institucionais que são atribuídos aos objetos 

matemáticos (GODINO, BATANERO e FONT, 2008). 

David Luiz: (...) eu quero verificar se os alunos aprenderam ou não o conteúdo das 
frações. E essa tarefa vai me ajudar, porque ela tem esse lance de terceira e terça parte, 
então, vai ser uma discussão boa, vai trazer muitos elementos para discutir assim como 
nesses momentos que tivemos contigo. 

Ariel: Bem, eu coloquei como objetivos dessa aula os seguinte: (i) Reconhecer a 
importância de evitar o consumo do açúcar em excesso; (ii) Resolver problema utilizando 
relações entre g/kg; Resolver situação-problema envolvendo raciocínio lógico e estratégia 
matemática. 

Bella: Eu não sou tão organizada como Ariel, não, [Risos]. Mas acho que meu objetivo 
para essa tarefa é desenvolver o raciocínio lógico dos alunos por meio de discussões. 
Minha intenção mesmo é raciocínio lógico. 

Neymar: Essas tarefas que eu escolhi são bem diferentes das que eu costumo trabalhar. 
Essas, para mim, seriam as questões ideais para se trabalhar nas aulas de matemática, 
mas ai é aquela coisa que eu já disse, se a gente tivesse uma escola ideal, um aluno ideal, 
os recursos ideais. Mas, enfim, eu queria que meus alunos discutissem 
matematicamente, sem ter que aplicar fórmulas e padrões matemáticos, que eles 
enxergassem a beleza da matemática sem a complicação dela [Risos], que 
desenvolvessem um pensamento mais independente. Como a gente fez aqui durante a 
resolução dessas tarefas, foi muito bom, porque, com a ajuda de David Luiz, eu enxerguei 
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coisas que não tinha enxergado antes e aprendi muito. 

 

(Depoimentos recolhidos no 5º encontro desenvolvido com os professores) 

 

Chamamos a atenção para o fato de que em todas as falas apareceram o 

elemento “discussão”, o que denota certa consciência dos professores para a 

importância do envolvimento e participação dos alunos em discussões para 

construção do conhecimento matemático. No entanto, os objetivos indicados variaram 

e mostraram finalidades distintas para abordar as discussões das tarefas em sala de 

aula.  

Por um lado, as falas de Ariel e Neymar revelam professores que buscam a 

integração dos saberes específicos da matemática aos múltiplos conhecimentos 

existentes, ou seja, “existe a valorização de outros elementos que são considerados 

como relevantes” (JESUS, 2011, p. 52) e deixa clara a ideia de estimular a participação 

ativa dos alunos na aula, relacionando os diferentes tipos de conhecimentos, 

valorizando o processo como um todo, e não apenas a resposta final. Por outro lado, 

os depoimentos de Bella e David Luiz revelam professores mais preocupados em 

construir um ambiente mais objetivo e ligado aos aspectos formais da matemática, isto 

é, o foco de suas ações está na valorização do resultado final. Para eles, deve-se criar 

um espaço em que a matemática seja o foco das discussões, em que os alunos 

vivenciem os padrões e as normas da matemática, que os levem a compreender se o 

conteúdo trabalhado em sala de aula foi aprendido, o que, a nosso ver, pode 

apresentar, ora vantagens, ora desvantagens para o ensino da matemática.  

No que tange aos aspectos negativos, conforme analisa Jesus (2011), os 

professores, ao propor tarefas que tenham como objetivo identificar se os alunos 

aprenderam, ou não, o assunto trabalhado, eles podem criar uma falsa ideia ou uma 

visão equivocada da aprendizagem de seus alunos, já que os estudantes podem 

memorizar as regras e resolver mecanicamente uma tarefa, sem terem, de fato, 

aprendido o conteúdo.  

Por outro lado, quando o professor verifica se houve avanço na cognição do 

aluno com a utilização das questões selecionadas, ele pode contribuir para o 

desenvolvimento da metacognição. Mesmo que os professores estejam falando de 
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revisão, eles estarão criando um ambiente para retomar o assunto trabalhado, 

enfatizando o que não foi bem explicado, o que não ficou claro e, portanto, 

proporcionando um momento de mais reflexão, tanto para ele, porque é uma questão 

aberta de verificar as duas coisas, como para o aluno ver se relaciona os conceitos 

ensinados. 

Dessa forma, é importante que os docentes selecionem e proponham tarefas que 

ultrapassem a dimensão da aplicabilidade dos conteúdos, que favoreçam a articulação 

dos saberes específicos aos diversos saberes existentes, a fim de propiciar a 

participação ativa e o desenvolvimento global dos alunos como seres cognitivos, 

afetivos, metacognitivos, sociais e críticos. 

Estes argumentos constituem-se em novas práticas, isto é, práticas que 

contemplam a formação integral dos educandos e que atendem, tanto a dimensão 

pedagógica, como a política e social dos alunos, valorizando a coletividade e levando 

em consideração as individualidades, possibilitando o desenvolvimento de valores, 

atitudes e competências matemáticas (ROSEIRA, 2014). 

Por fim, após explicitar os objetivos e as tarefas selecionadas, os professores 

aplicaram as tarefas em suas salas de aula e, em seguida, refletiram sobre a 

implementação, como poderemos observar no próximo tópico.  

 

3.2.1.3 Reflexões realizadas pelos professores após a implementação das tarefas 

  

 A reflexão realizada pelos professores após a implementação das tarefas 

apoiada na observação da sua aplicação em sala de aula nos leva a inferir o quanto os 

aspectos discutidos nos encontros formam incorporados na prática dos professores, 

como podemos observar nos depoimentos: 

Neymar: A atividade foi aplicada em três turmas com realidades bem diferentes: uma 
turma da manhã do 9º ano, outra turma da tarde do 9º ano e também na turma da noite 
3º ano. A aula foi bastante produtiva. Os alunos que participaram da atividade, a 
maioria deles mostrou um bom envolvimento e teve bastantes discussões. (...) 

Nas turmas da manhã e da tarde, eu lancei o convite para os alunos, e muitos foram 
embora, eu fiquei bastante decepcionado, porque teve alunos que eu acreditava que iam 
realizar boas discussões e foram embora.  Mas aí eu tive a ideia de aplicar a atividade 
para minha turma de 3º ano do Pedro Calmon, e tu aceitou [Risos]. Então, o que não 
deu certo na Dinorah, eu fiz diferente no Pedro Calmon. Primeiro não lancei o convite, 
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trouxe a discussão para sala toda; segundo, eu utilizei os slides para apresentar a 
situação e aí eu acho que foi o xeque-mate, porque eu fui acompanhando o raciocínio dos 
alunos e, com as imagens do data show, eles desenvolveram discussões bacanas. Eu pude 
até perceber o quanto eles foram metacognitivos [Risos] tô me achando, mas foi 
interessante perceber como eles pensavam e se davam conta de que precisava, repensar, 
refazer e eu não disse nada, eles foram vivenciando isso, foi incrível... Foi muito bom, eu 
estou super satisfeito, porque vi que os alunos discutiram matematicamente e se 
envolveram na tarefa, e olha que já era o último horário. Agora uma outra coisa, nas 
turmas da manhã e da tarde, eu fiquei bastante ansioso em dar a resposta, eu li a questão 
com os alunos, eu acho que isso não foi bom, era para eu ter deixado eles lerem... Eu 
percebia que a resposta estava na ponta da língua dos alunos, mas eles não falavam, 
insistiam que tinha que ter uma única resposta, aí eu retorno àquilo que a gente discutiu, 
a gente acaba trabalhando apenas um tipo de tarefa, e os alunos se habituam a ter uma 
única resposta, um único procedimento e uma única regra. Mesmo nas turmas que os 
alunos não frequentaram, a atividade foi bem debatida e muito dinâmica, mostrando que 
atividade é muito propícia para alcançar os objetivos pensados. 

 

(Depoimentos recolhidos da entrevista realizada após a aplicação das tarefas 
em sala de aula) 

 

O depoimento do professor Neymar é bastante interessante pelo fato de que ele 

analisa sua prática e, ao mesmo tempo, adapta para uma nova realidade e um novo 

contexto, utiliza recursos tecnológicos, se dá conta da contribuição deles para 

aproximar a discussão dos alunos e não perde o foco na discussão matemática e no 

objetivo que quer alcançar. Presta atenção aos alunos, os envolvem na tarefa, fala que 

percebia os seus modos de pensar, de refazer, em sua fala: “Eu pude até perceber o quanto 

eles foram metacognitivos”.  

De modo semelhante, ao observarmos a aula da professora Ariel, notamos que 

ela possibilitou o desenvolvimento de discussões e, também, um maior envolvimento 

dos alunos.  

A professora levou para sala a balança de dois pratos e, com a turma dividida 

em grupos, conseguiu realizar algumas discussões. Durante a execução da tarefa, ela 

caminhou pelos grupos, realizou questionamentos, sinalizou no quadro o que eles 

estavam fazendo e estimulou o pensamento e a verbalização do que estava sendo feito. 

E, ao concluir a aula, ela fez a seguinte reflexão: 

Ariel: O tempo de duração da atividade deveria ser maior (02 aulas), pois acredito que 
deveria ter explorado mais a transformação de pesagens g/kg, e vice-versa.  

[...] 

Na primeira questão da atividade, que se refere à proporção, muitos grupos sentiram 
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dificuldade para compreender a pergunta e resolver. Eu tive que ficar ajudando nessa 
parte, caminhando de grupo em grupo para perceber o que eles estavam fazendo... 

Os alunos gostaram da atividade, principalmente por ser desafiadora e também por 
estarem próximas de sua realidade. Um elemento a levar em consideração nas minhas 
próximas atividades. 

 

(Depoimentos recolhidos da entrevista realizada após a aplicação das tarefas 
em sala de aula) 

 

 Já de acordo com o depoimento e a observação da aula da professora Bella, 

percebemos que, durante a aula, ela conseguiu atrair a atenção dos alunos para a tarefa 

proposta, fazendo com que eles participassem e experimentassem novos caminhos 

para solucionar a tarefa.  

Bella: Gostei muito, pois deu possibilidade de abrir alguns questionamentos por parte 
dos alunos. A turma não é muito de questionar nas minhas aulas, mas, nessa, eles 
queriam saber a resposta, um pouco por competição para saber quem estava correto. 
Também teve aqueles que ficaram mais calados, mas eu li os enunciados para estes 
pausadamente para que, a partir da leitura, eles fossem compreendendo o que era para 
ser feito.  

 

(Depoimentos recolhidos da entrevista realizada após a aplicação das tarefas 
em sala de aula) 

 

No entanto, percebemos na fala da professora que em alguns momentos ela fez 

a leitura e interpretação da tarefa no lugar de seus alunos. Para Stein et al (2009), ao 

realizar tal procedimento, o professor pode eliminar os desafios e o que a tarefa tem 

de mais desafiante. 

Antes de passar para a narrativa acerca das reflexões realizadas pelo professor 

David Luiz, após a implementação das tarefas, julgamos pertinente apresentar alguns 

episódios de aulas para que o leitor consiga se situar como se deu, mais ou menos, esse 

processo. 

O episódio apresentado a seguir descreve uma parte da aula de David Luiz, 

quando ele distribuiu a tarefa e solicitou aos alunos que encontrassem a solução. 

David Luiz: Pessoal, eu vou entregar uma tarefa aqui para vocês e gostaria que, em 
duplas, vocês resolvessem. 

Aluno 1: Vale nota, professor? 
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David Luiz: Sim. Vale um ponto extra. 

Aluno 1: Um ponto? Que milagre é esse? Essa tarefa deve ser muito difícil (Risos). 

David Luiz: Não é difícil, mas exige muita atenção. 

[Após alguns minutos, vários alunos manifestam dificuldade para entender a questão]. 

Aluno 2: Professor, tá muito difícil, uma confusão danada isso aqui. 

David Luiz: Vem aqui na minha mesa para eu ver como você está fazendo. 

[O aluno se dirige à mesa do professor, e os dois discutem a questão. O mesmo acontece 
com os outros grupos que sinalizam sentir dificuldade]. 

[Passados alguns minutos] 

Aluno 3: Quem comeu mais bolo foi Márcia. 

Aluno 4: Para mim, foram os dois. 

Aluno: Oxe, foi Vicente, não.  

David Luiz: Gente, não vai dar tempo a gente corrigir a tarefa. E ela não vale nota, mas 
eu disse que valia porque senão vocês não iam tentar. O importante era tentar achar a 
resposta. 

 

(Episódio de aula do professor David Luiz – janeiro de 2015) 

 

Ao observamos a aula do professor David Luiz, percebemos que, embora, no 

início, ele tenha manifestado a pretensão de desenvolver discussões com os alunos a 

respeito dos termos terço e terceira parte, para compreender se eles percebiam a 

diferença entre estes termos, ao analisarmos sua aula, verificamos que, ao menos nesse 

momento, não houve o estímulo à discussão, e a participação dos alunos foi 

condicionada a “um ponto extra”, ou seja, a nota. 

Após a aula, notamos, na expressão facial do professor, certo descontentamento 

com o seu desempenho, o que constatamos nesta fala: 

David Luiz: Acho que eu poderia ter feito totalmente diferente, eu entreguei as tarefas 
aos meninos e deixei que eles pensassem e respondessem, mas eu não levei em 
consideração a maturidade deles para isso...  

Eles não têm a maturidade que a gente tem, então a discussão ficou muito limitada, os 
grupos iam me perguntar na minha mesa... Se fosse aplicar novamente, eu mudaria tudo 
na maneira de conduzir a aula.  

Pesquisadora: O que você faria de diferente? 

David Luiz: Entregaria as tarefas aos alunos e ao surgirem as dificuldades, lançaria 
perguntas, fazia a exposição no quadro... se a dúvida fosse geral, não ficaria sentado na 
mesa esperando que eles fossem até lá.  

Faltou um acompanhamento mais próximo da minha parte. Mas acho também que é 
porque já está no final do ano, e eu achei que os alunos não iam participar, tanto que eu 
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disse que ia dar um ponto extra para ver se eles faziam. 

Pesquisadora: Você não quer aplicar essa tarefa em outra turma? 

David Luiz: O problema, Sil, é que hoje é o último dia de aula, não dá para eu aplicar 
novamente. 

 

(Depoimentos recolhidos da entrevista realizada após a aplicação das tarefas 
em sala de aula) 

 

O depoimento do professor David Luiz é muito forte e mostra o quão ele foi 

consciente, reflexivo e metacognitivo na sua prática. Embora ele não pudesse ter a 

oportunidade, naquele momento, de reaplicar a tarefa, pensamos que suas reflexões 

dizem muito sobre a tomada de consciência que ele teve de direcionar as suas ações 

para um debate conjunto em busca da autonomia dos alunos na tarefa proposta. 

Percebemos que o processo de análise das aulas desenvolvido pelos professores 

se constituiu em espaço privilegiado para avaliação e discussões sobre a adequação 

das ações pedagógicas voltadas para as tarefas matemáticas propostas nas aulas dos 

professores dos AFEFs.  

É interessante notar que a reflexão sobre a ação desenvolvida em sala de aula 

foi um fator essencial para que os professores tomassem consciência das práticas, 

permitindo-lhes pensar em melhores formas de interação e adequação das tarefas 

matemáticas. 

As tarefas utilizadas na intervenção foram cuidadosamente selecionadas e 

(re)desenhadas visando à construção de ambientes que proporcionassem o 

desenvolvimento do pensamento metacognitivo dos professores por meio do estudo, 

explicação, justificativas e argumentação matemáticas e extramatemáticas37 para as 

tarefas apresentadas. Assim, foi possível estabelecer momentos de significativa 

interação e reflexão entre os professores e entre estes e as tarefas propostas. 

Ressaltamos, no entanto, que, ao longo da intervenção, não tínhamos a 

pretensão de oferecer um conjunto de tarefas ou modelos de tarefas a serem fielmente 

seguidas ou copiadas pelos professores em suas salas de aula, mas contribuir para 

construção e fortalecimento de espaços formativos, dentro da escola, que favorecessem 

                                                           
37 O termo extramatemático(a) refere-se a situações, contextos e argumentações embasadas nas 

experiências e vivências do indivíduo. 
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uma postura reflexiva e a compreensão da Matemática como um conhecimento 

histórico e socialmente construído e passível de discussões, além de viabilizar uma 

proposta de ensino que desenvolvesse ou ampliasse a competência em análise didática 

do professor. 

Por fim, na próxima sessão analisaremos as tarefas redesenhadas pelos 

professores com base nos critérios de idoneidade do EOS.  

 

3.3. Análise das tarefas selecionadas do livro didático e (re)desenhada pelos 

professores 

 

Após a etapa de aplicação das tarefas em sala de aula, pedimos38 aos professores 

que escolhessem uma tarefa, qualquer, do livro didático de matemática adotado pela 

escola, e realizassem o (re)desenho dela.  

Nessa etapa, deixamos os professores livres para escolher, criar e adequar as 

situações matemáticas selecionadas, os orientamos, apenas, a refletir sobre as 

discussões que tivemos ao longo da pesquisa e considerar, em seus (re) desenhos, os 

elementos que julgassem pertinentes.  

É conveniente comentar que nosso objetivo com esta atividade era analisar se 

os professores conseguiram compreender as discussões realizadas nos encontros 

presenciais e se elas impactaram em sua maneira de pensar e elaborar tarefas 

matemáticas. Para tanto, deixamos que trabalhassem individualmente na proposição 

das tarefas.  

Vale ressaltar, ainda, que, como já estava no final do ano letivo e com muitas 

atividades para concluir, os professores demoraram a entregar as tarefas 

(re)desenhadas. Infelizmente, o professor David Luiz não teve condições para elaborá-

la, alegando falta de tempo. 

Na sequência, apresentamos, primeiramente, as questões originais propostas 

nos livros didáticos adotados na escola, em seguida os (re)desenhos propostos pelos 

                                                           
38 Conforme sugestão da banca, no exame de qualificação da pesquisa, realizado em 20 de outubro de 

2014. 
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professores e, por fim, a análise dos (re)desenhos segundo os Critérios de Idoneidade 

do EOS.  
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TAREFA COMO PROPOSTA NO LIVRO DIDÁTICO 

 
       Figura 10: Tarefa selecionada pela professora Ariel 

 

 
 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris – Matemática, 6º ano, 1ª 
ed. São Paulo: Ática 2012, p. 46 

 

 

TAREFA (RE) DESENHADA PELA PROFESSORA ARIEL 

 
 
 

Tarefa 1:Ajude o Patati a organizar os sacos de pipoca. 
 
Nosso querido amigo Patati resolveu organizar 20 sacos de pipocas, contudo ele não consegue fazer 
tudo sozinho, ajude-o a organizar as pipocas conforme as instruções. 

 
1) Organize os sacos de pipocas em duas filas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quantidade de filas: _______________________ 
Quantidade de sacos de pipocas em cada fila: ______________________ 
Quantidade total de sacos de pipocas: _________________________ 
Fazendo a operação matemática: 

 
 
 
 
 



 
 

152 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Agora organize os sacos de pipocas em 5 filas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quantidade de filas: _________________________ 
Quantidade de sacos de pipocas em cada fila: _________________________ 
Quantidade total de sacos de pipocas: _________________________ 
Fazendo a operação matemática: 
 
 
Escreva o que você entendeu com as tarefas 1 e 2. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
3) Patati orientou os alunos a colocar alguns sacos de pipocas em tabuleiros: 

Havia 4 tabuleiros, cada tabuleiro está dividido em 2 partes. Em cada parte cabem 5 sacos de 
pipocas. Quantos sacos de pipocas foram organizados nos tabuleiros? 

 
 

TABULEIRO 1 TABULEIRO 2 TABULEIRO 3 TABULEIRO 4 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
Quantidade de Tabuleiros: _________________________ 
Quantidade de partes de um tabuleiro: _________________________ 
Quantidade de sacos de pipocas em um tabuleiro: _______________________ 
Operação matemática: 
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 Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OUTRA FORMA DE RESOLVER ESTA SITUAÇÃO: 
 

Quantidade de partes de cada tabuleiro: _________________ 
Em cada parte do tabuleiro cabem: _______________ 
Total de sacos de pipocas: ______________________ 
 

Escreva o que vocês observaram:________________________________________________ 
 

4) Patati resolveu dar alguns sacos de pipocas aos alunos da 6º ano da Escola Dinorah Lemos, assim 
ele pegou uns sacos de pipocas para distribuir. Veja o que ele fez: 

 
Escolheu 5 meninos e 3 meninas. A cada aluno ele deu 4 sacos de pipocas.  
Quantas pipocas nosso amigo distribuiu entre os alunos? Bem, vamos organizar a situação: 
 
Total de alunos: ______________ 
Quantidade de pipocas que cada aluno recebeu: __________________ 
 
Quantidade total de sacos de pipocas: _________________________ 
 
MAS PODERÍAMOS RESOLVER ESTA SITUAÇÃO DA SEGUINTE FORMA: 
 
Quantidade de meninos: _________________________ 
Quantidade de pipocas que cada aluno recebeu: _________________________ 
Total de Pipocas que os meninos receberam: __________________ 
 

Quantidade de meninas: _________________________ 
Quantidade de pipocas que cada menina recebeu: _________________________ 
Total de Pipocas que as meninas receberam: __________________  
Quantidade total de sacos de pipocas distribuidos entre os alunos: ___________ 
 
6) Para terminar sua arumação, Patati colocou os sacos de pipocas em uma fila só. Veja como ficou. 
 

Quantidade de filas: _______________________ 
Quantidade de sacos de pipocas em cada fila: ______________________ 
Quantidade total de sacos de pipocas: _________________________ 
Operação Matemática: 
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Quadro 8: Análise da tarefa desenhada pela professora Ariel a partir dos Critérios de 
Idoneidade do EOS. 

IDONEIDADE COMPONENTES ANÁLISE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Idoneidade 
Epistêmica 

 
 
 
 

Situações-
problemas 

O desenho da tarefa propõe a articulação de 
situações cuja interpretação e generalização levam 
o aluno ao reconhecimento das propriedades da 
multiplicação dos números naturais.  

Linguagem Envolve o uso da linguagem matemática verbal e 
gráfica, e o nível da linguagem está adequado aos 
alunos, no caso, estudantes do 6º ano do ensino 
fundamental. 

Regras  O que é dado e o que é pedido estão bem 
apresentados e organizados, ou seja, os 
enunciados estão claros e bem encadeados. 
Estando, portanto, adequados ao nível dos alunos, 
o que favorece, a partir da generalização, a 
construção de um conceito para as propriedades 
da multiplicação. 

Argumentação Ao longo da resolução da tarefa, percebe-se que os 
alunos são estimulados a justificar os 
procedimentos e caminhos percorridos. 

Relações O procedimento de colagem permite estabelecer 
relação entre os objetos matemáticos, 
principalmente entre a situação proposta e as 
propriedades. 

Idoneidade Cognitiva  
Conhecimentos 
prévios 

 

Na tarefa, são explorados os conhecimentos 
prévios dos alunos para construção do novo 
conhecimento. 

 
Adaptações 
curriculares às 
diferenças 
individuais 

 

Permite a ampliação das noções de multiplicação 
que os alunos já têm.  

Aprendizagem 
 

Busca-se uma melhor compreensão conceitual e 
construção da competência comunicativa e 
argumentativa a respeito das propriedades da 
multiplicação dos números naturais. 

Idoneidade 
Mediacional 

Recursos materiais Favorece, por meio da colagem de sacos de 
pipocas, a manipulação de materiais que permite 
introduzir boas situações matemáticas. 

Idoneidade 
afetiva/emacional 

Interesse e 
necessidade 

Permite valorizar a utilidade da matemática. 

Emoções 
 

Consideramos uma situação que não conduz 
medo e rejeição à matemática. 

Idoneidade Ecológica Adaptação ao 
currículo 

Os conteúdos explorados estão de acordo com as 
diretrizes curriculares para o 6º ano do EF. 

Abertura à 
inovação didática 

É uma tarefa que contribui para o 
desenvolvimento de uma prática analítico-
reflexiva. 

 
Fonte: Elaboração/organização nossa 
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Figura 11: Tarefa selecionada pelo professor Neymar. 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Projeto Telaris – Matemática, 8º ano, 1ª ed. São Paulo Ática 
2012, p. 33; 

 
 

(RE)DESENHO DA TAREFA PROPOSTO PELO PROFESSOR NEYMAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

 

 

 

1) Dê o valor da raiz quadrada de cada número a seguir: (nessa questão podem 
utilizar a calculadora). 
 

 
 
A partir do que estudamos em sala de aula e de seus conhecimentos responda:  
 
a) O que você pode observar dos resultados das raízes acima? _____________________ 
]b) Como você classificaria os resultados das raízes acima? A quais conjuntos 
numéricos eles pertencem? _________________________________________________ 

 
c) Uma característica dos números racionais é? _______________________________ 
 
d) A partir dessa informação, analise e selecione os resultados da tarefa 1 e verifique 
quais destes pertencem ao conjunto dos números racionais e escreva-os no espaço 
abaixo: 
 
e) Você selecionou os resultados das raízes que pertencem ao conjunto dos números 
racionais. E, os números que não pertencem ao conjunto dos números racionais 
pertencem a qual conjunto numérico? 
 

 



 
 

156 

Quadro 9: Análise da tarefa desenhada pelo professor Neymar com base nos Critérios de 

Idoneidade do EOS. 
IDONEIDADE COMPONENTES ANÁLISE 

 

 

 

Idoneidade Epistêmica 

 

 

 

 

Situações-

problemas 

É uma situação que conduz os alunos, a partir 

da interpretação e generalização, à 

identificação dos padrões e características dos 

números racionais e irracionais.  

Linguagem Faz uso de linguagem matemática verbal e 

gráfica, e o nível da linguagem está adequado 

aos alunos, no caso, estudantes do 8º ano do 

ensino fundamental. 

Regras  Os enunciados estão claros e bem organizados. 

E são pertinentes ao nível dos alunos, o que 

favorece, a partir da generalização, a 

construção de um conceito para as 

propriedades da multiplicação. 

Argumentação Favorece a argumentação e justificativas dos 

procedimentos realizados. 

Relações Os procedimentos de observação e 

argumentação permitem estabelecer relação 

entre os objetos matemáticos, principalmente 

entre a situação proposta e as propriedades. 

Idoneidade Cognitiva  

Conhecimentos 

prévios e 

adaptações 

curriculares às 

diferenças 

individuais 

 

Leva em consideração os conhecimentos que 

dos alunos e explora, a partir da argumentação, 

a construção e ampliação de novas ideias e 

noções sobre os conjuntos numéricos. 

Aprendizagem 

 

Explora a comunicação e argumentação das 

características dos conjuntos numéricos: 

racional e irracional.  

Idoneidade 

Mediacional 

Recursos materiais Permite a utilização da calculadora para 

resolução dos cálculos numéricos e valoriza a 

formulação de ideias. 

Idoneidade 

afetiva/emocional 

Interesse e 

necessidade 

Valoriza as constatações provenientes das 

observações realizadas pelos alunos, 

estimulando sua participação e interesse nas 

discussões. 

Emoções 

 

Consideramos que a permissão do uso da 

calculadora traga uma situação de conforto e 

confiança em suas respostas. 

Idoneidade Ecológica Adaptação ao 

currículo 

Os conteúdos explorados estão de acordo com 

as diretrizes curriculares para o 8º ano do EF. 

Abertura à 

inovação didática 

É uma tarefa que contribui para 

desenvolvimento de uma prática analítico-

reflexiva. 
Fonte: Elaboração/organização nossa. 
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Figura 12: Tarefa selecionada pela professora Bella. 

 
Fonte: IEZZI, G., DOLCE, O., MACHADO, A. Matemática e Realidade, 6ª série.3ª 

ed. Reform. São Paulo: Atual, 1996. 

 

TAREFA REDESENHADA PELA PROFESSORA BELLA 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tarefa 1: No laboratório, um biólogo analisando a reprodução de determinado 
tipo de bactérias organizou a seguinte tabela: 
 

Horário 17h 18h 19h 20h 

Número de 
bactérias 

10 20 40 80 

 
De acordo com a tabela, é correto afirmar: 

(A) O número de bactérias triplica a cada hora. 
(B) Às 22h haverá 160 bactérias. 
(C) Das 18h às 19h, o número de bactérias dobrou.  
(D) Se quadriplicarmos o número de bactérias das 17h ficaremos com a 

quantidade de bactérias das 20h. 
 
Tarefa 2: Para concluir sua observação, o biólogo resolveu escrever uma expressão 
matemática que exprimisse a regra da reprodução das bactérias. Como seria essa 
expressão? 
Tarefa 3: Na matemática, o que significa:  

a) Dobro:____________________________________________________________ 
b) Triplo:____________________________________________________________ 
c) Quádruplo:_______________________________________________________ 

Tarefa 4: Com base no que você estudou sobre a representação algébrica, preencha 
a tabela: 

Linguagem usual Representação 

O dobro de um número  

O triplo de um número  

A metade de um número  

A diferença entre dois números é igual a 5.  
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Quadro 10: Análise da tarefa desenhada pelo professor Bella com base nos Critérios de 
Idoneidade do EOS. 

IDONEIDADE COMPONENTES ANÁLISE 

 

 

 

Idoneidade 
Epistêmica 

 

 

 

 

Situações-
problemas 

A situação desenhada está devidamente 
contextualizada e envolve a generalização do 
objeto matemático, que, nesse caso, diz 
respeito à tradução da linguagem usual para 
linguagem matemática.  

Linguagem Faz uso de diversos tipos de linguagens 
matemáticas: verbal, gráfica e algébrica. E 
para solução das situações propostas, os 
alunos são estimulados a traduzir da 
linguagem verbal para linguagem algébrica.  

Regras  Os conceitos matemáticos e os enunciados das 
tarefas estão bem organizados e favorecem o 
desenvolvimento de diferentes estratégias de 
resolução. 

Argumentação Embora não esteja explícita a forma de 
argumentação, percebemos que a tarefa 
potencializa o desenvolvimento reflexivo e 
argumentativo dos alunos quando interroga 
os significados dos termos dobro, triplo e 
quádruplo.  

Relações A tarefa proposta estabelece relações entre os 
objetos matemáticos, linguagem e 
generalização. 

Idoneidade 
Cognitiva 

 

Conhecimentos 
prévios e 
adaptações 
curriculares às 
diferenças 
individuais 

 

Os alunos são incentivados a fazer uso dos 
conhecimentos que possuem sobre a 
linguagem matemática e interpretar a 
situação dada à luz dos conteúdos 
matemáticos abordados em sala.  

Aprendizagem 

 

Explora a observação e análise dos dados 
apresentados, favorecendo a generalização da 
reprodução das bactérias.  

Idoneidade 
Mediacional 

Recursos materiais Permite a utilização da calculadora para 
resolução dos cálculos numéricos e valoriza a 
formulação de ideias. 

Idoneidade afetivo-
emocional 

Interesse e 
necessidade 

Valoriza as constatações provenientes das 
observações realizadas pelos alunos, 
estimulando sua participação e interesse nas 
discussões. 

 Talvez a tarefa 2 cause certo desconforto nos 
alunos que não têm facilidade com a 
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Emoções 

 

linguagem algébrica, provocando sensações 
de insegurança e medo de errar. 

Idoneidade 
Ecológica 

Adaptação ao 
currículo 

Os conteúdos explorados estão de acordo 
com as diretrizes curriculares para o 7º e 8º 
anos do EF. 

Abertura à 
inovação didática 

É uma tarefa que contribui para o 
desenvolvimento de uma prática analítico-
reflexiva. 

Fonte: Elaboração/organização nossa 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO REALIZADO  

 As inquietações como professora de matemática, recém-graduada e com o 

compromisso de tornar o ensino dessa disciplina mais atrativo e significativo para seus 

alunos, despertaram em mim um olhar crítico para as limitações da escola em 

acompanhar as renovações sociais e abordar o conhecimento específico da matemática 

de maneira inter-relacionada com as novas demandas sociais e próxima à realidade 

dos alunos e dos aspectos científicos e tecnológicos do mundo atual.   

 Assim, ao debruçar sobre a literatura especializada a respeito do assunto, 

pudemos entrar em contato com pesquisas e estudos que estão em sinergia com as 

novas demandas sociais e que evidenciam a necessidade de reflexão sobre a prática, 

para construção de novos olhares do objeto matemático, que não apenas visem à 

instrumentação dos estudantes para o uso correto dos conteúdos matemáticos, mas 

que favoreçam uma formação integral voltada para sua inserção social. 

 Um estudo, em especial, desenvolvido por Gusmão (2006) a respeito dos 

aspectos cognitivos e metacognitivos nos fez ampliar o olhar sobre a complexidade do 

ensino da Matemática e, a partir de um movimento de constantes diálogos 

estabelecidos com a autora citada, que é também orientadora da pesquisa, e das 

diversas leituras realizadas, surgiu o interesse em entender o papel da metacognição 

no processo de desenho, implementação, valoração e redesenho de tarefas para as 

aulas de matemática nos anos finais do ensino fundamental.  

Deste modo, buscamos a compreensão do fenômeno aqui exposto com um 

grupo de quatro professores que ensinam matemática em uma escola pública 

municipal de Amargosa-BA, guiadas pela questão: Tendo como base o desenho, a 

implementação, a avaliação, a valoração e o redesenho de tarefas de alta qualidade metacognitiva 

qual(is) as contribuições destas para a prática pedagógica dos professores que ensinam 

matemática nos anos finais do ensino fundamental? 

 Para tanto, envolvemos os professores em uma intervenção voltada à 

apropriação de conhecimentos teóricos e práticos sobre tarefas matemáticas que 

exploram a dimensão metacognitiva, que lhes proporcionou vivenciar um processo de 

formação continuada dentro da sua jornada de trabalho na escola nos momentos 

destinados ao planejamento das aulas. 
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 A intervenção foi desenvolvida na Escola Municipal Professora Dinorah Lemos 

da Silva, no período de maio a agosto de 2014, em encontros presenciais com os 

professores participantes da pesquisa nos horários das Atividades Complementares.  

 Nesses encontros, adotamos a dinâmica ação-reflexão-ação, em que os 

professores, primeiro, deveriam analisar individualmente os enunciados das tarefas, 

propor uma solução e discutir coletivamente os caminhos e soluções encontradas. Em 

seguida, a partir do estudo das tarefas, eles deveriam selecionar uma situação a ser 

aplicada em uma de suas turmas e propor um novo (re)desenho, levando em 

consideração as peculiaridades e necessidades de seus alunos no contexto educativo. 

 Neste momento da dissertação do estudo realizado, faremos uma análise sobre 

os dados obtidos, buscando refletir sobre os aspectos que consideramos importantes 

para a pesquisa, de modo que evidenciaremos os aspectos teórico-metodológicos 

adotados, os principais resultados obtidos e as possíveis contribuições para a área da 

Educação Matemática. Vislumbramos novas perspectivas de investigações 

relacionadas a problemática do ensino da matemática. 

 Inicialmente é importante avaliar que a escolha dos Critérios de Idoneidade do 

EOS, propostos por Godino, Contreras, Font e colaboradores (2006-2011), foi 

pertinente para nosso estudo, pois, por meio deles, pudemos analisar as ações e 

reflexões dos professores, quando resolviam as tarefas, e, principalmente ofereceram-

nos subsídios para analisar o (re)desenho das tarefas proposto pelos professores após 

a intervenção, ou seja, pudemos analisar o processo de apropriação da metacognição 

pelos professores e a reflexão que eles fazem sobre a importância desse conhecimento 

para suas aulas. 

 Além disso, a teoria do EOS ofereceu-nos elementos para analisarmos o 

processo de valoração, adequação, seleção e implementação das tarefas matemáticas e 

o processo de argumentação e comunicação nas salas de aula. 

 Especificamente em relação ao delineamento metodológico adotado na 

pesquisa, foi possível observar que a abordagem qualitativa permite-nos entender o 

processo para além da compreensão dos resultados finais obtidos, mas a partir do 

entendimento do processo de construção de um pensamento reflexivo dos professores 
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sobre o papel da metacognição e a contribuição dessa dimensão para o ensino da 

Matemática nos AFEFs. 

 Embora a descrição dos encontros iniciais nos permitisse verificar que, 

inicialmente, os participantes da pesquisa não conheciam ou nunca tinham ouvido 

falar sobre esse conceito, à medida que fomos realizando os encontros presenciais e 

discutindo as tarefas propostas, eles iam iniciando um processo de construção de uma 

visão parcial sobre a temática, evidenciando sua importância para constituição de 

novos olhares e critérios para seleção e implementação de tarefas em suas salas de aula.  

 Consideramos que a dinâmica adotada no estudo, baseada na dimensão 

metacognitiva, auxiliou no desenvolvimento de posturas mais críticas e reflexivas do 

professor frente ao ensino de matemática. Observamos também que as estratégias 

utilizadas para solucionar as tarefas permitiram a mobilização de conhecimentos, 

tanto específicos da matemática, como pedagógicos, que favoreceram o interesse e a 

participação dos professores e oportunizaram momentos privilegiados para reflexão a 

respeito das tarefas que frequentemente são utilizadas em sala de aula. 

 Vale destacar que o desenvolvimento das ações da pesquisa nos permitiu 

inferir, em um primeiro momento, que os professores não se sentiam seguros para 

modificar as tarefas e apresentavam resistência para redesenhar as situações, alegando 

que a maneira como haviam sido propostas já contemplavam os elementos que 

gostariam de abordar nas turmas em que seriam aplicadas. Isto é, inicialmente os 

professores demonstraram não ter o hábito de adequar as tarefas selecionadas para 

trabalhar em sala de aula e as utilizavam tal como propostas nos livros e materiais 

didáticos disponíveis.    

 Constatamos que a introdução de tarefas matemáticas que exploram o 

desenvolvimento da metacognição propiciou aos professores momentos de reflexões 

sobre vários aspectos da sua prática pedagógica. Além de suscitar neles o interesse por 

tarefas matemáticas abertas com maior exigência cognitiva, ajudou-os no processo de 

construção de argumentação, justificativa e comunicação do conhecimento 

matemático, dando condições para analisar os limites e as necessidades para sua 

atuação docente e os desafios impostos pela sociedade atual; ofereceu condições para 

construção da competência em análise didática, uma vez que, na maioria dos 
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conhecimentos mobilizados pelos professores para resolução das tarefas propostas, 

observamos que eles revelaram os sentidos e significados atribuídos à matemática, as 

concepções que cultivam acerca do ensino dessa disciplina e os cuidados e 

preocupações referentes ao planejamento, seleção e aplicação de metodologias no 

cotidiano. 

Sobre estes aspectos, Ferreira (2003), referindo-se a Gunstone e Northfield 

(1992), reconhece a metacognição como uma mola propulsora de mudanças 

apropriadas ao desenvolvimento do professor, uma vez que, nas palavras dos autores, 

“o desenvolvimento de habilidades metacognitivas e do conhecimento devem estar 

em um contexto de tarefas de aprendizagens percebidas pelos aprendizes como 

apropriado e valioso”.  

 Outro aspecto imprescindível a ser discutido é que o fato de os professores 

conhecerem e refletirem sobre o papel da metacognição lhes permitiu: escolher tarefas 

adequadas aos seus objetivos de ensino; iniciar um processo de ensino que prioriza 

tarefas desafiadoras (isto é, têm o potencial de envolver os alunos em um trabalho que 

desencadeia formas complexas de pensamento).  

 No que diz respeito ao desenvolvimento da competência em análise didática, 

verificamos que o estudo das tarefas possibilitou ao professor refletir criticamente 

sobre suas ações, estratégias e metodologias utilizadas em suas aulas, favorecendo o 

(re)pensar sobre as atividades propostas e as tarefas selecionadas ou desenhadas, 

adequando-as ao nível cognitivo de seus alunos, além de proporcionar um 

aprofundamento dos conhecimentos matemáticos  que dominam e os que não 

dominam e a necessidade de inter-relacionar as áreas de conhecimento para 

proposição de uma ensino mais adequado a sua realidade. 

 Entretanto, é necessário comentar que algumas limitações foram observadas em 

relação à implementação de tarefas que exploram a dimensão metacognitiva no ensino 

de matemática. Estas limitações se tornam evidentes quando consideramos a jornada 

de trabalho do professor e a dinâmica da escola. Entre os aspectos limitantes, 

destacamos: (i) o tempo necessário para planejamento, desenho e redesenho das 

tarefas, o que pode se configurar em um empecilho, já que os professores não dispõem 

de tempo suficiente para estudar, discutir, (re)desenhar situações didáticas a serem 
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implementadas em suas salas de aulas; (ii) o programa curricular dos AFEFs que, 

muitas vezes, condiciona os conteúdos e as formas com que eles devem ser abordados; 

(iii) o tempo necessário para aplicação das tarefas. Em algumas situações em que as 

tarefas foram aplicadas, foi necessário ultrapassar o horário da aula (50-100 minutos), 

por causa da discussão e do envolvimento e participação dos alunos, o que não deixa 

de ser importante, contudo em situações diárias não seria possível ultrapassar 

constantemente o horário das aulas, já que diminuiria o tempo das outras disciplinas; 

e (iv) a dificuldade da realização de um grupo de estudo com os professores de 

matemática. Inicialmente iriamos desenvolver os encontros com os quatro professores, 

mas, no decorrer da intervenção, em vista das peculiaridades e necessidades de cada 

professor, tivemos de dividir o grupo. Nesse sentido, o estudo reforça que há um 

melhor desenvolvimento da metacognição quando se trabalha em grupos e se 

promove discussões coletivas. 

 Enfim, a análise da experiência com tarefas matemáticas que exploram a 

metacognição nos proporcionou maior compreensão e reflexão sobre apropriação do 

conhecimento metacognitivo, sinalizando os limites, as potencialidades e a 

importância dessa dimensão para um trabalho efetivo em sala de aula e para 

mudanças na prática pedagógica do professor de matemática. 

 Vele ressaltar que, embora tenhamos observado mudanças na postura dos 

professores com relação ao (re) desenho das tarefas matemáticas, não é possível 

afirmar que eles estejam trabalhando com tarefas metacognitivas em suas salas de 

aula, uma vez que, para isso, precisaríamos acompanhar suas aulas após a intervenção 

por um período maior. 

 Acreditamos que o estudo realizado cumpre seu papel de oferecer novos 

subsídios para área da estudos matemáticos, uma vez que não encontramos, no banco 

de dissertações e teses da CAPES, pesquisas relacionadas a tarefas matemáticas 

metacognitivas para trabalhar nos anos finais do ensino fundamental 

 Nesse sentido, a pesquisa apresenta novos olhares e novas perspectivas sobre o 

ensino da matemática e oferece considerável contribuição para amenizar o estado de 

perplexidade em que se encontram os professores de matemática nos dias atuais.  
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 Além disso, abre um leque de possibilidade para novas pesquisas baseadas no 

EOS, que tenham como foco as tarefas matemáticas. Por exemplo, a partir deste estudo, 

podemos pensar em uma pesquisa que interroga as possibilidades das tarefas 

matemáticas de alta qualidade metacognitiva para efetivação de uma melhor formação 

inicial e continuada dos professores de matemática. 
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APÊNDICE A – Cópia do termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 

O presente termo em atendimento à Resolução 196/96, tem por finalidade esclarecer 

ao participante da pesquisa intitulada “Análise de uma experiência com tarefas 

matemáticas que exploram a dimensão metacognitiva”, sob responsabilidade das 

pesquisadoras  (Silmary Silva dos Santos e Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão e do 

pesquisador Vicenç Font Moll) do Programa de Pós-graduação, em nível de mestrado 

em Educação Científica e Formação de Professores do Departamento de Biologia da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Jequié, os seguintes aspectos: 

Objetivos: Investigar com base no desenho, implementação, avaliação, valoração e 

redesenho de tarefas qual(is) as contribuições da metacognição para a prática 

pedagógica dos professores de matemática nos anos finais do ensino. Os objetivos 

específicos são: i) caracterizar as ideias prévias dos professores sobre metacognição; ii) 

identificar os critérios usados pelos professores para selecionar e redesenhar as tarefas 

que implementam em salas de aula, a partir de um bloco de tarefas desenhadas para 

potencializar os processos metacognitivos nos alunos; iii) caracterizar o tipo de análise 

que os professores realizam depois da implementação das tarefas em classe e, em 

particular, se consideram as implicações de sua gestão em relação a metacognição dos 

alunos; iv) analisar as contribuições da metacognição, no contexto do desenho e 

redesenho de tarefas, no discurso do professor sobre sua prática futura. 

Metodologia: Os participantes da pesquisa serão professores de matemática da rede 

pública municipal de Educação de Amargosa que atuam na Escola Municipal 

Professora Dinorah Lemos da Silva. A produção dos dados será efetivada por meio de 

uma intervenção, envolvendo o desenho e redesenho de tarefas matemáticas, 

dedicadas aos conteúdos programáticos desta disciplina para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental e que explorem a dimensão metacognitiva. 
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Para colocar em prática a proposta de intervenção, realizaremos um planejamento 

tomando como base teórica, estudos relacionados às teorias educacionais, o 

compromisso social da prática docente, e principalmente, as abordagens acerca do 

EOS, da metacognição e do desenho/redesenho de tarefas provenientes do campo 

investigativo da EM. 

 

Justificativa e Relevância: Nos últimos anos acompanhou-se um crescente interesse 

de pesquisadores, educadores e especialistas educacionais em abordar os aspectos 

cognitivos e metacognitivos em suas pesquisas. Mais especificamente, há um grande 

interesse em estudar as contribuições que esses aspectos oferecem para a 

aprendizagem, sendo, pouco frequente encontramos estudos que relacionam a 

cognição e metacognição ao ensino, em especial ao ensino da matemática. Portanto, 

esta pesquisa justifica-se pela escassez de estudos a respeito dos processos 

metacognitivos que focalizam o ensino da Matemática nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, e se propõe a contribuir com a produção de novos conhecimentos e 

debates no âmbito da EM. 

 

Participação: Os professores participarão de encontros para estudo, desenho e 

redesenho tarefas matemáticas; Farão a aplicação das tarefas em suas turmas, a qual 

deverá ser gravada em áudio e vídeo pela pesquisadora; Analisarão posteriormente 

juntamente com a pesquisadora à aplicação das tarefas; e responderão a uma 

entrevista semiestruturada. Caso o professor não se sinta à vontade com a gravação 

em vídeo de sua aula, a pesquisadora apenas realizará a gravação em áudio e fará uma 

observação participante durante a aplicação da tarefa. 

Desconfortos e riscos: Não se aplica. 

 

Confidencialidade do estudo: Os dados produzidos servirão restritamente a fins 

científicos para a pesquisa de dissertação de mestrado e demais publicações científicas. 

Benefícios: A importância do conhecimento que será construído com este trabalho, 

resumidamente, fundamenta-se em quatro razões, a saber: (1) contribuir para 

compreensão da relação entre cognição e metacognição para o ensino da matemática; 
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(2) amenizar o estado de inquietação e perplexidade dos professores de matemática, 

em relação às dificuldades de compreensão do fenômeno aqui proposto como objeto 

de pesquisa; (3) possibilitar aos professores de matemática por meio do desenho e 

redesenho de tarefas matemáticas subsídios para enriquecer e refletir a sua prática 

pedagógica, tendo em vista a criação de condições mais favoráveis a uma formação 

integral dos alunos, em última instância, voltada para a inserção social, política e 

econômica dos mesmos, que é possibilitada pela apropriação do conhecimento 

matemático; e (4) contribuir com a produção de conhecimentos e com discussões na 

área da educação matemática a respeito dos processos cognitivos e metacognitivos 

para o ensino da matemática. 

 

Dano advindo da pesquisa: Não se aplica. 

 

Garantia de esclarecimento: Os pesquisadores, a qualquer momento da pesquisa, 

asseguram que estarão disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas referentes à 

pesquisa. 

 

Participação Voluntária: A participação na pesquisa é voluntária e livre de qualquer 

forma de remuneração e que o participante pode retirar seu consentimento em 

participar da pesquisa a qualquer momento 

 Consentimento para participação: Eu estou de acordo com a participação no 

estudo descrito acima. Eu fui devidamente esclarecido quanto os objetivos da 

pesquisa, aos procedimentos aos quais serei submetido e os possíveis riscos 

envolvidos na minha participação. As pesquisadoras me garantiram disponibilizar 

qualquer esclarecimento adicional que eu venha solicitar durante o curso da 

pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem que a 

minha desistência implique em qualquer prejuízo à minha pessoa ou à minha 

família, sendo garantido anonimato e o sigilo dos dados referentes a minha 

identificação, bem como de que a minha participação neste estudo não me trará 

nenhum benefício econômico. 
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Eu,____________________________________________________, aceito livremente 

participar do estudo intitulado “Análise de uma experiência com tarefas 

matemáticas que exploram a dimensão metacognitiva”, sob responsabilidade da 

discente Silmary Silva dos Santos e sob responsabilidade da Professora Tânia 

Cristina Rocha Silva Gusmão da Universidade estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB). 

 

Nome do participante___________________________________________________ 

 

Compromisso da pesquisadora 

 

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante do estudo. É minha 

opinião que cada indivíduo entenda os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a 

esta pesquisa. 

_________________________________, Amargosa- Bahia Data: ____/____/____.  

      Assinatura da Pesquisadora 

 

Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

Silmary Silva dos Santos - Fone: (75) 8148-4201 

Tânia Cristina Rocha Silva Gusmão - Fone: (77) 8815-5434 
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APÊNDICE B – Cópia das tarefas utilizadas no estudo. 
 
 

DESENHO/REDESENHO DE TAREFAS MATEMÁTICAS 

 

INSTRUÇÕES: 

Caro(a) professor(a), solicitamos, por gentileza, que ao resolver as tarefas, você: 

a) use caneta azul ou preta; 

b) marque um X quando desejar desistir dos argumentos utilizados, inicialmente, para 

construir a resposta da questão ao invés de riscar; 

c) apresente de maneira discursiva a justificativa para suas respostas; 

 

TAREFA 1: Em sua visita mensal a escola Dinorah, a nutricionista, informou às 

merendeiras que ao preparar o suco para o lanche dos alunos, deve-se ter muita 

atenção com a quantidade de açúcar utilizada. Para cada litro de suco, deve-se usar 

apenas100g de açúcar.  

 

 

Considerando que no período da tarde é necessário preparar 20 litros de suco para 

alimentar os 154 alunos da escola, a nutricionista, levou pacotes de açúcar para 

exemplificar a situação. Sobre a mesa estão três pacotes de açúcar. Ambos do mesmo 

tamanho, cor e formato. Dois têm o mesmo peso, 1kg e outro possui 900g. Usando uma 

balança com dois pratos e efetuando uma única pesagem, como é possível encontrar o 

pacote mais leve? Explique a resposta dada. 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens. Acesso: 12/01/2014. 

Fonte: Google imagens. Acesso: 12/01/2014. 
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Agora queremos que nos diga em que medida está seguro em ter acertado esta 
questão? 

(a) Muito seguro (b) Bastante seguro (c) Pouco seguro (d) Nada seguro 
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TAREFA2: Observe como Mariana pensou para descobrir qual era o pacote de açúcar 

mais “leve” fazendo apenas uma única pesagem:  

 

Vou pegar dois pacotes de açúcar e colocar um em cada prato. 

 

(a) se um dos pratos ficar mais alto, o pacote de açúcar que estiver nesse prato, será o 

mais leve.  

(b) se os pratos ficarem em equilíbrio, significa que os dois pacotes têm o mesmo 

peso e o que está fora é o mais leve.  

 

Agora você está com nove pacotes de açúcar similares, também um mais leve do que 

os outros. Como você pode descobrir o mais “leve” em duas pesagens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora queremos que nos diga em que medida está seguro em ter acertado esta 
questão? 

(a) Muito seguro (b) Bastante seguro (c) Pouco seguro (d) Nada seguro 
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TAREFA3: Ao andar pelas ruas de sua cidade, você já observou a situação dos 

esgotos39? Supondo que, há no município 523 esgotos dos quais 235 são tampados e 

288 estão descobertos. Conforme, verifica-se no gráfico abaixo: 

  

Supondo, ainda, que a prefeitura resolva construir um projeto para cobrir todos os 288 

esgotos que estão a céu aberto, qual seria, entre os formatos a seguir, a melhor opção 

de tampas? Justifique a sua resposta. 

  

 

 

Antigamente os esgotos eram cobertos com tampas retangulares           em seguida, 

levando em consideração algumas desvantagens, mudou-se para tampas quadradas        

ainda encontrando novos problemas, então se decidiu cobrir com tampas circulares         

Qual foi/foram a/as desvantagem(ns)? 

 

                                                           
1 De acordo, com dados da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Amargosa, exceto, o Loteamento 

Cidade Jardim, situado no bairro da Catiara, que foi projetado com rede de esgoto, não há no 
município um sistema para tratamento dos esgotos domiciliares. Ainda segundo dados desta mesma 
secretaria, houve em 2010 um levantamento para mapear os locais e custos para construção de um 
sistema, contudo, verificou-se que os gastos com um projeto ficaria em torno de R$ 42.000.000,00 
(quarenta e dois milhões de reais), valor que não teria como ser pago com recursos próprios e nem 
com os repasses federais. Vale salientar, que houve uma tentativa de conseguir tais recursos com 
deputados federais e estaduais, mas o município não teve um retorno positivo. 
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Fonte: Google imagens. Acesso: 02/02/2014. 
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Agora queremos que nos diga em que medida está seguro em ter acertado esta 
questão? 

(a) Muito seguro (b) Bastante seguro (c) Pouco seguro (d) Nada seguro 
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TAREFA 4: Considerando as tarefas anteriores, escolha uma delas e 

desenhe/redesenhe uma situação pedagógica para trabalhar um conteúdo matemático 

em uma de suas turmas, pensando na relação cognição-metacognição. Indique para 

qual ano escolar será direcionada essa situação. 
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APÊNDICES C  
 

DESENHO/REDESENHO DE TAREFAS MATEMÁTICAS 

 

INSTRUÇÕES: 

Caro(a) professor(a), solicitamos, por gentileza, que ao resolver as tarefas, você: 

a) use caneta azul ou preta; 

b) marque um X quando desejar desistir dos argumentos utilizados, inicialmente, para 

construir a resposta da questão ao invés de riscar; 

c) apresente de maneira discursiva a justificativa para suas respostas; 

 

TAREFA 1: Observe a figura abaixo: 

 

 

Agora responda: 

 

b) Que figura está atrás do quadro cinza? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora queremos que nos diga em que medida está seguro em ter acertado esta 
questão? 

(a) Muito seguro (b) Bastante seguro (c) Pouco seguro (d) Nada seguro 



 
 

186 

TAREFA 2: As afirmações abaixo são referente a boas técnicas de plantio de bananeira 

da prata, exceto uma. Identifique-a. 

 

(e) Preparação do solo: Analisar o solo, para fazer adubação, aração e gradagem; 

(f) Mudas: Escolher uma variedade para plantio (no laboratório ou com um 

agricultor que cultiva banana); 

(g) Espaçamento para plantio: Plantar as mudas no espaçamento de 1m x 1m; 

(h) Plantio: Irrigar o solo após o plantio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora queremos que nos diga em que medida está seguro em ter acertado a solução 
da situação apresentada? 

(a) Muito seguro (b) Bastante seguro (c) Pouco seguro (d) Nada seguro 
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TAREFA 3: Um agricultor levou para feira, sábado, 50 cachos de banana. Durante a 

manhã, vendeu o cacho por R$ 3, 00 e à tarde, para vender tudo baixou o preço para 

R$ 1,50. Se o agricultor vendeu todos os 50 cachos, qual o valor total vendido nesse 

dia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora queremos que nos diga em que medida está seguro em ter acertado esta 
questão? 

(a) Muito seguro (b) Bastante seguro (c) Pouco seguro (d) Nada seguro 
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APÊNDICES D 
 

DESENHO/REDESENHO DE TAREFAS MATEMÁTICAS 

 

INSTRUÇÕES: 

Caro(a) professor(a), solicitamos, por gentileza, que ao resolver as tarefas, você: 

a) use caneta azul ou preta; 

b) marque um X quando desejar desistir dos argumentos utilizados, inicialmente, para 

construir a resposta da questão ao invés de riscar; 

c) apresente de maneira discursiva a justificativa para suas respostas; 

 

TAREFA 1: Um Professor de Matemática do 6º ano coloca no quadro a seguinte 

situação:  

 

Márcia e Vicente partiram uma fatia de bolo de 

chocolate. Márcia comeu a metade da terceira parte da 

fatia de bolo e Vicente comeu a terceira parte da 

metade da fatia de bolo. Quem comeu mais bolo, 

Márcia ou Vicente? 

 
 

 
a) Construa uma solução para a situação apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora queremos que nos diga em que medida está seguro em ter acertado a solução 
da situação apresentada? 

(a) Muito seguro (b) Bastante seguro (c) Pouco seguro (d) Nada seguro 
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TAREFA 2: Na avaliação de matemática da 2ª unidade o professor faz a Seguinte 

pergunta: Dois sextos mais três quartos é igual a? 

Ao corrigir as avaliações este professor verifica que alguns alunos responderam ao 

questionamento, da seguinte forma:  

 

𝟐

𝟔
+
𝟑

𝟒
=

𝟓

𝟏𝟎
 

 
 
Angustiado com essa resposta o professor resolve chamar os alunos para questionar a 

solução apresentada. De modo que, um dos alunos diz: 

“Professor, imagine que ontem minha prima, Clara e eu estávamos comento pizzas. 

Eu tinha uma pizza de calabresa com 6 pedaços e a pizza de milho verde de Clara, 

tinha 4 pedaços: Eu comi 2 pedaços da minha pizza e Clara comeu 3 pedaços da pizza 

dela, logo juntando a minha pizza com a pizza de Clara temos 10 pedaços dos quais, 

juntos, comemos 5 pedaços.  

 

a) Elabore um desenho que represente a resolução e a explicação dada pelo 

estudante. 

 

 

 

 

b) Quais as possibilidades de intervenção do professor para compreensão dos 

conceitos e procedimentos matemáticos envolvidos pelo aluno? 
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TAREFA 3: Considerando as tarefas anteriores, escolha uma delas e 

desenhe/redesenhe uma situação pedagógica para trabalhar um conteúdo matemático 

em uma de suas turmas, pensando na relação cognição-metacognição. Indique para 

qual ano escolar será direcionada essa situação. 
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APÊNDICE E – Cópia do roteiro para entrevista  

 

REFLETINDO SOBRE A APLICAÇÃO DA TAREFA 

 

1. Analise o potencial da tarefa desenvolvida.  

1.1. Atendeu suas expectativas? 

1.2. Os alunos gostaram/ não gostaram? 

1.3. Você mudaria novamente alguma coisa nessa tarefa? Por quê? 

 

2. Como você descreve a participação dos alunos nesse processo?  

2.1. Aceitaram a tarefa proposta?  

2.2. Quais estratégias utilizaram para resolver as atividades? 

2.3. Como construíram a solução para tarefa? 

 

3. Como você descreve o papel do professor? 

3.1. Na escolha da tarefa? 

3.2. No desenho/redesenho da tarefa? 

3.3. Na gestão da sala de aula? 

3.4. Na criação de condições que favoreçam o envolvimento dos alunos na 

atividade? 

3.5. Na sua opinião, o tempo gasto para realizar a atividade foi coerente com 

o que foi planejado? 
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ANEXO A – Cópia do questionário aplicado aos professores 

 

Questionário para levantamento do perfil dos professores de matemática. 

 

Nome (opcional): ___________________________________________________________ 

 

1. SEXO:  

(A) Masculino.    (B) Feminino. 

 

2. IDADE:  

(A) Menos de 20 anos.  

(B) De 21 a 25 anos.  

(C) De 26 a 30 anos.   

(D) De 31 a 35anos.   

(E) Mais de 35 anos.

 

3. QUAL SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE? 

 

(A) Nível Médio. 

(B) Graduação. Qual curso? _________. 

(C) Especialização (mínimo de 360 h).  

(D) Mestrado.  

(E) Doutorado.  

 

 

4. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ LECIONA? 

 

(A) Há menos de 1 ano.  

(B) De 1 a 2 anos.  

(C) De 3 a 5 anos.  

(D) De 6 a 9 anos.  

(E) De 10 a 15 anos.  

(F) Há mais de 15 anos. Quantos? 

_______. 

 

5. HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ LECIONA NA ESCOLA DINORAH? 

 

(A) Há menos de 1 ano.  

(B) De 1 a 2 anos.  

(C) De 3 a 5 anos.  

(D) De 6 a 9 anos.  

(E) Há mais de 10 anos. 
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6. QUAL É A SUA SITUAÇÃO TRABALHISTA NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE AMARGOSA?  

 

(A) Efetivo.  (B) Contratato.  (C) Estagiário do IEL.  

 

7. EM QUANTAS ESCOLAS VOCÊ TRABALHA?  

 

(A) Apenas em uma escola.  

(B) Em 2 escolas.  

(C) Em 3 escolas ou mais escolas.  

 

8.  EM QUAL(IS) TURNO(S) VOCÊ TRABALHA?  (Marque mais de uma opção, se 

for o caso).  

 

(A) Matutino.         (B) Vespertino.        (C) Noturno.  

 

9. QUANTAS HORAS-AULA VOCÊ MINISTRA POR SEMANA?  

 

(A) De 20 a 40 horas-aula.  

(B) De 40 a 50 horas-aula.  

 

(C) De 50 a 60 horas-aula. 

(D) Mais de 60 horas-aula. 

10. VOCÊ MINISTRA AULAS DE QUAL(IS) DISCIPLINA(S)?(Marque mais de 

uma opção, se for o caso). 

 

(A) Ciências. 

(B) Química. 

(C) Física. 

(D) Biologia. 

(E) Artes. 

(F) Português. 

(G) História. 

(H) Inglês. 

(I) Geografia. 

(J) Ed. Física. 

(L) Matemática. 

(K) Outras. 

Qual?_______. 

 11. 

11. PARA QUAL(IS) NÍVEL(IS) DE ENSINO VOCÊ MINISTRA AULAS? (Marque 

mais de uma opção, se for o caso). 

1 



(A) Educação Infantil. 

(B) Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

(C) Anos Finais do Ensino Fundamental. 

(D) Ensino Médio. 

(F) Ensino Superior. 

 

12. VOCÊ PLANEJA AS AULAS? 

(A) Sim          (B) Às vezes             (C) Não (Passe para a questão 15)         

 

13.  QUANTAS HORAS POR SEMANA VOCÊ DEDICA AO 
PLANEJAMENTO DAS  AULAS ? 

 

(A) Até 4 horas semanais.     (B) De 4 a 8 horas semanais.     (C) 8 horas ou mais.  
 

14. ONDE VOCÊ PLANEJA SUAS AULAS? 

 

(A) Na escola.         (B) Em casa. 

 

15. VOCÊ COSTUMA PASSAR TAREFA PARA CASA?  

 

(A) Sim. (B) Não. (Passe para a questão 17) 

  

16. VOCÊ CORRIGE A TAREFA QUE MANDA PARA CASA?  

 

(A) Sim, faço a correção coletiva das tarefas em sala de aula com todos os 
alunos.  

(B) Sim, corrijo individualmente as tarefas, tirando as possíveis dúvidas dos 
alunos.  

(C) Às vezes, quando os alunos cobram ou quando dá tempo.  

(D) Não corrige.  
 

17. VOCÊ ESTÁ SATISFEITO(A) COM SUA PROFISSÃO DE PROFESSOR?  

(A) Sim.      (B) Não.  
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18. A FORMA COMO VOCÊ APRENDEU A MATEMÁTICA INTERFERE 

NA MANEIRA QUE VOCÊ ENSINA ESSA DISCIPLINA?JUSTIFIQUE. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9. EM SUA OPINIÃO, POR QUE OS ALUNOS SENTEM DIFICULDADE EM 

MATEMÁTICA? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

20. EM SUA OPINIÃO, QUAIS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS OS 

ALUNOS NÃO PODEM CONCLUIR O ENSINO FUNDAMENTAL SEM 

SABER? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

21. VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM METACOGNIÇÃO? O QUÊ? ONDE? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Muito Obrigada! 

Mestranda: Silmary Silva 

Orientadora: Tânia Gusmão 
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ANEXOS B - Perfil individual dos dois professores que não puderam participar 

da pesquisa 

Henrique 

Está concluindo o mestrado, pelo programa de aprimoramento da 

formação profissional de professores da Educação Básica (Mestrado Profissional 

em Matemática PROFMAT/UFRB).  

É licenciado em matemática e especialista em ensino. Atua como professor 

há mais de 10 anos e trabalha na Dinorah há 9 anos. Leciona aulas de matemática 

para o Ensino Fundamental e Médio em escolas da rede municipal e estadual de 

educação de Amargosa e tem uma jornada de trabalho de 60h semanais.  

Possui uma postura firme e rígida diante seus alunos e acredita que o 

método tradicional é a melhor forma de aprendizagem, conduz sua aula de forma 

organizada e linear, apresentando primeiro as definições, depois a explicação do 

assunto, em seguida exibe exemplos e passa exercícios, os quais são corrigidos 

em sala de aula de maneira coletiva.  

Argumenta que os alunos sentem dificuldades em matemática pelo fato 

desta disciplina ser historicamente considerada difícil, fato que é transmitido de 

geração a geração.  

No grupo de professores tem uma presença marcante, sendo que seus 

colegas respeitam muito suas opiniões e suas considerações. É uma pessoa de 

poucas palavras, mas que se mostra amigável e solícita. Dedica 4h semanais ao 

planejamento de suas aulas e o realiza em casa. Está satisfeito em ser professor.  

Não pode participar da pesquisa devido à correria das atividades finais do 

mestrado. 
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Dante 

Professor de matemática há 25 anos. Dante atua na Dinorah há pouco mais 

de 5 anos. Possui especialização e está cursando mestrado em Modelagem 

Matemática. Trabalha 60 horas semanais sendo 20h como professor em duas 

escolas públicas e 40h como policial Civil do Estado. Da atuação como policial, 

reflete uma postura mais rígida e autoritária em sua prática docente, o que faz 

com que os alunos fiquem inibidos com sua presença.  

É espontâneo e ao chegar causa muita agitação no grupo. Posiciona-se com 

firmeza em relação ao conteúdo e na sua abordagem diária, procura cobrar dos 

alunos uma postura mais madura em sala. Acredita que o modo como ele 

aprendeu matemática interfere na maneira como ele ensina.  

Expõe que os alunos sentem dificuldade nessa disciplina, porque os 

professores não possuem didática para ensinar os conteúdos, Dante descarta a 

possibilidade dos alunos saírem desse nível de ensino sem saber algum 

conteúdo, porque de acordo com ele os conteúdos são sequenciados logicamente, 

portanto, todos os assuntos devem ser trabalhados e aprendidos.  

Como a jornada de trabalho do professor (20h aula) estava dividida entre 

duas escolas e devido seus horários para planejamento (ACs) ser diferente dos 

demais professores de matemática, Dante também não pode participar da 

pesquisa.  

No entanto, vale destacar que o mesmo colaborou com o nosso trabalho 

cedendo às informações solicitas. 




