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Resumo

O Presente trabalho visa identificar as dificuldades encontradas por alunos de uma turma de sexto ano do ensino
fundamental em resolver problemas com enunciados de aritmética. Através da metodologia da engenharia didática de
Michele Artigue elaboramos uma sequencia didática dividida em duas sessões para investigarmos as possíveis causas
que geram tais dificuldades. Utilizamos a teoria das situações didáticas e a teoria dos campos conceituais para enriquecer
nossa investigação. Esse trabalho traz resultados importantes para o desenvolvimento de atividades em sala de aula que
minimizem essas dificuldades encontradas no assunto abordado em nosso trabalho.

INTRODUCÃO
Partindo das dificuldades apresentadas em interpretar problemas com enunciados de aritmética por alunos de sexto ano
do ensino fundamental em nossa prática docente, nos
sentimos motivados a investigar as possíveis causas originadas por esse problema, seja um caso ligado a deficiência
linguística, seja ligado ao desenvolvimento das operações aritméticas. Nosso trabalho foi desenvolvido através de uma
sequencia didática proposta por duas atividades aplicadas em uma turma de sexto ano do ensino fundamental de uma
escola pública localizada no município de Aracaju/Sergipe, em um bairro popular. Trabalhamos com a metodologia da
engenharia didática de Michele Artigue(1986) e assim desenvolvemos nosso trabalho na referida turma utilizando também
a teoria das situações didáticas.
.
A teoria das situações didáticas estudada por Brousseau é citada em diversas pesquisas referente à didática da
matemática, tendo como base o princípio de que "cada conhecimento ou saber pode ser determinado por uma situação",
entendida como uma ação entre duas ou mais pessoas. Para que ela seja solucionada, é preciso que os alunos
mobilizem o conhecimento correspondente. O autor afirma que para haver uma situação didática é necessária a presença
desses três elementos: professor, saber e aluno, porém pensamos que o professor deve estimular o aluno a desenvolver
o saber, através de questões desafiadoras e contextualizadas trazendo o desejo para que ele se sinta mobilizado em
encontrar a solução para a atividade proposta. Pais (2005) resume a definição de cada um desses da seguinte maneira:
 
Uma situação de ação é aquela em que o aluno realiza procedimentos mais imediatos para a resolução de um problema,
resultando na produção de um conhecimento de natureza mais experimental e intuitiva do que teórica. [...] A situação de
formulação é aquela em que aluno passa a utilizar, na resolução de um problema, algum esquema de natureza teórica,
contendo um raciocínio mais elaborado do que um procedimento experimental e, para isso, torna-se necessário aplicar
informações anteriores [...] As situações de validação são aquelas em que o aluno já utiliza mecanismos de provas e o
saber já elaborado por ele passa a ser usado como uma finalidade de natureza essencialmente teórica [...] As situações
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de institucionalização tem a finalidade de buscar o caráter objetivo e universal do conhecimento estudado pelo aluno [...]
PAIS (2005, p.73-74)
 
Dentro dessas questões desafiadoras surge o conceito das situações adidáticas, que são as situações de aprendizagem
nas quais o professor consegue fazer desaparecer sua vontade, suas intervenções, enquanto informações determinantes
do que o aluno fará: são as que
 
 
 
funcionam sem a intervenção do professor no nível dos conhecimentos. (BROUSSEAU[1], 2007, p.55)
Assim, numa situação adidática o aluno deverá desenvolver seus próprios conhecimentos sem a intervenção do
professor, um exemplo significativo nesse contexto seria o caso de uma atividade que deverá ser realizada em casa, onde
o aluno é mobilizado a utilizar o seu saber de tal forma que para obter êxito é necessário que o educador proponha
questões dinâmicas para que aluno tenha o desejo de buscar as respostas aprofundando seu nível de conhecimento e
mobilizando seu próprio saber.
 
Sabemos que os conceitos são de suma importância para uma boa interpretação, porém não é o bastante para se obter
êxito na resolução de tais problemas. Através de algumas situações didáticas tentamos motivar os alunos a resolver a
sequencia didática para assim fazermos nossa investigação a respeito do tema em questão
 
A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS
 
Apesar de ser iniciada para explicar processos de conceitualização das estruturas aditivas, multiplicativas e outras
relações de número e álgebra, essa teoria não é especifica da matemática. Segundo Pais APUD Astolfi (1990), envolve
outros campos como o ensino de ciências. Porém nosso interesse está voltado para o ensino de matemática.
De acordo com Pais (2005):
 A teoria dos campos conceituais foi desenvolvida para estudar as condições de compreensão do significado do saber
escolar pelo aluno. Trata-se de buscar as possibilidades de filiações e rupturas entre as ideias iniciais da matemática,
levando em consideração as ações realizadas e compreendidas pelo aluno. (PAIS, 2005, pag. 52).
Essa compreensão do saber escolar pode ser entendida através de situações-problemas que são refletidos pela resposta
dos alunos frente a uma determinada situação que envolve procedimentos com operações matemáticas. Segundo
Vergnaud (1996, pág. 162, tradução: Maria José Figueiredo) esses espaços de situações-problemas facilitam para o
aluno um entendimento maior dos conceitos, em especial a operacionalidade entre eles. Nesse caso diante da situação
em resolver um problema enfrentado pelo aluno, o sentido de um determinado conceito se destaca nesse momento. Para
essa teoria Vergnaud (1996) comenta:
 
“O conceito é uma tríade que envolve um conjunto de situações que dão sentido ao conceito; um conjunto de invariantes
operatórios associados ao conceito e um conjunto de significantes que podem representar os conceitos e as situações
que permitem aprendê-los.”
 
Através dessas situações do aprender diante de um problema durante a sua resolução o aluno vai percebendo o sentido
do conceito. Entendemos que neste conjunto de significantes
 
estão envolvidos situações-problemas envolvendo matemática para estimular uma compreensão mais coerente acerca do
conceito estudado. A organização desse conjunto de invariantes operatórios dentro de uma classe de situações é
denominada de esquema, segundo o referido autor. Ainda no tocante ao conjunto de situações o autor cita o exemplo
dentro do campo conceitual das estruturas aditivas como sendo referente a situação que exige adição ou subtração, para
estruturas multiplicativas situações que exigem multiplicação ou divisão. Segundo (VERGNAUD, 1996 pag.181, tradução:
Maria José Figueiredo) “a primeira vantagem desta abordagem pelas situações é permitir gerar uma classificação que
assenta na análise das tarefas cognitivas e dos procedimentos que podem ser postos em jogo em cada uma delas.”
 
 
 
METODOLOGIA
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Nossa metodologia escolhida foi a Engenharia didática difundida no Brasil por Artigue. A Engenharia didática é uma
metodologia de pesquisa que emergiu em didática da matemática no início da década de 80, comparando ao trabalho de
um engenheiro. ARTIGUE traz algumas características gerais dessa metodologia:
 
A engenharia didática, vista como uma metodologia de investigação, caracteriza-se antes de mais por um esquema
experimental baseado em <<realizações didáticas>> na sala de aula, isto é, na concepção, na realização, na observação
e na análise de sequencias de ensino. Aí se distinguem, classicamente, dois níveis, o do micro engenharia e o do macro
engenharia, conforme a importância da realização didática implicada na investigação[...](ARTIGUE[2],1996p.196)

A engenharia didática caracteriza-se por uma sequência de aulas planejadas partindo de 04 fases: Análise preliminar,
Concepção e Análise a priori das situações didáticas, Experimentação, Análise a Posteriori e Validação. Todas as fases
são de suma importância para a eficácia da investigação. Ainda de acordo com ARTIGUE (1996 p.198) essa primeira fase
apoia-se num quadro teórico e também em um certo número de análises preliminares que são:
- Análise epistemológica dos conteúdos visados pelo ensino
- A análise do ensino habitual e dos seus efeitos;
- A análise das concepções dos alunos, das dificuldades e obstáculos que marcam a sua evolução;
- A análise do campo dos constrangimentos no qual virá a situar-se a realização didática efetiva;
- E, naturalmente, tendo em conta os objetivos específicos da investigação.
Essa análise epistemológica dos conteúdos pode ser feita através de fundamentação teórica, análise de livros didáticos e
cada uma das fases que envolvem a engenharia didática estão interligadas. A autora relata que a análise dos
constrangimentos efetua-se através da distinção de três dimensões: epistemológica, ligada ao saber; cognitiva, ligada ao
público; e didática ligada a características do sistema de ensino. Nossa pesquisa em relação às análises preliminares
busca subsídios em trabalhos com a temática abordada através de resultados de pesquisas e diversos livros com autores
que abordam nossa temática em questão.
Quanto à fase da concepção e análise a priori, de acordo com Artigue:
“Nessa fase, o investigador toma a decisão de agir sobre um determinado número de variáveis do sistema não fixadas
pelos constrangimentos: variáveis de comando, que ele supõe serem variáveis permanentes para o problema estudado.
Para facilitar a análise de uma engenharia, parece-nos útil distinguir dois tipos de variáveis de comando:
- as variáveis macro-didáticas ou globais, que dizem respeito á organização global da engenharia;
- e as variáveis micro-didáticas ou locais, que dizem respeito á organização local da engenharia, isto é, à organização de
uma sessão ou de uma fase, podendo umas e outro ser, por sua vez, variáveis de ordem geral ou variáveis dependentes
do conteúdo didático cujo ensino é visado.” (Artigue,1996 tradução de Maria José Figueiredo).
 
 
Nessa fase da pesquisa construímos a sequência dos problemas que seriam aplicados aos alunos diante de uma análise
da maneira como os alunos poderiam resolver essas atividades, bem como os possíveis procedimentos que eles poderão
utilizar para desenvolver determinadas situações.
Artigue comenta acerca do objetivo dessa análise a priori:
 
“O objetivo da análise a priori é determinar de que forma permitem as escolhas efetuadas controlar os comportamentos
dos alunos e o sentido desses comportamentos. Por isso, funda-se em hipóteses; será a validação dessas hipóteses que
estará, em princípio, indiretamente em jogo no confronto, operando na quarta fase, entre a análise a priori e a análise a
posteriori.” (Artigue, 1996, p205, tradução de Maria José Figueiredo).
             
Ainda conforme os objetivos dessa fase observamos a descrição e a previsão dos problemas que iremos aplicar.
Quanto a fase de experimentação
Nessa fase aplicamos a sequência didática em uma turma de sexto ano do ensino fundamental com o objetivo de estudar
as dificuldades em relação a problemas de interpretação de enunciados que envolvem aritmética dentro do contexto
verificar se essas dificuldades estão relacionadas com problemas de interpretação ou remete a aplicação de algoritmos.
Quanto a Análise a posteriori e Validação
 Essa validação é interna sendo realizado em vários momentos da engenharia didática ocorrendo um confronto entre as
análises a priori e a posteriori, sendo que esse confronto fazemos após a análise das respostas dos alunos e verificamos
através dessas se conseguimos alcançar objetivos de nossa sequencia didática.
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A SEQUÊNCIA DIDÁTICA
 
A sequencia didática nos motiva a trazer problemas que desafiam os alunos a resolver problemas com aritmética. Para
realizar essa proposta percorremos os seguintes caminhos:
 
 
1.Planejamento de aulas com resolução de problemas de aritméticas e resolução conjunta de algumas atividades, no
intuito de ajudar o aluno a desenvolver técnicas inspiradas em Polya para auxiliá-lo diante do desenvolvimento da questão
proposta.
2.Fornecer subsídios que levem o aluno a resolver os problemas solicitados
3.Após as aulas aplicaram-se as sessões da sequência didática no intuito de analisar as dificuldades e os procedimentos
demonstrados pelos alunos.
Essa sequencia didática está inserida em nossa metodologia de pesquisa que propõe uma sequencia de aulas planejadas
e estruturadas comparadas ao trabalho de um engenheiro (Artigue).
 
Nossa sequência é composta por atividades aplicadas em três sessões, também chamadas experimentos. Essas
atividades foram executadas em duas horas aulas cada, perfazendo um total de dois encontros, em cada um desses
encontros eram aplicados uma atividade contextualizada trazendo situações cotidianas baseadas no livro do Dante,
formulação e resolução de problemas para estimular os alunos a sentir vontade de resolver. Antes dos encontros
referentes as aplicações das sessões fizemos uma breve introdução relembrando procedimentos para resolver problemas
com algoritmos e fizemos dois encontros para resolver e discutir problemas de aritmética. Deixamos claro para os alunos
que esses procedimentos não são mágicos e podem haver outros criados por cada aluno. Boa parte dos participantes da
pesquisa demonstrava não gostar de matemática, porém aceitaram contribuir com nosso trabalho.
 
 
DISCUSSÕES E RESULTADOS
 
SESSÃO 1
 
Atividade 1: A vida de D.Pedro II
Quando D.Pedro I voltou para Portugal, seu filho, Pedro, tinha 6 anos de idade. Nove anos depois, este foi coroado
imperador com o título de D. Pedro II, permanecendo nesse cargo durante 49 anos. Passou os últimos 3 anos de sua vida
destronado e faleceu em Paris, em 1892.
Responda:
a)Em que ano D.Pedro II nasceu?
b)Em que ano seu pai voltou para Portugal?
c)Em que ano ele foi coroado?
d)Em que ano foi destronado?
 
POSSÍVEIS RESOLUÇÕES ESPERADAS:
I.Compreendendo o problema
Dados: D Pedro I voltou para Portugal quando seu filho, Pedro, tinha 6 anos.
9 anos depois, Pedro foi coroado D.Pedro II.
D. Pedro II passou 49 anos nesse cargo
Foi destronado nos últimos três anos de sua vida
Faleceu em Paris, em 1892.
 
Objetivo: Responder sobre a vida de D. Pedro II
 
II.Estabelecendo um plano
 
Se Pedro tinha seis anos quando seu pai voltou para Portugal e após 9 anos foi coroado D. Pedro II, quando isso
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aconteceu ele tinha 15 anos.
D. Pedro II passou 49 anos nesse cargo, então como foi coroado com 15 anos (49+15) é a idade que ele foi destronado.
Três anos antes de morrer foi destronado
 
III.Executando o plano
 
a)D.Pedro II foi destronado com 49 +15 = 64 anos de idade 3 anos depois faleceu aos 67 anos de idade no ano de 1892.
Então ele nasceu em: 1892 – 67 = 1825. Ano de 1825 nasceu D. Pedro II.
b)Seu Pai voltou para Portugal quando Pedro II tinha 06 anos. Se o menino nasceu em 1825 e seu pai voltou quando o
filho tinha 06 anos, então 1825 + 6 = 1831.
c)D.Pedro II foi coroado aos 15 anos. Este ano foi: 1825+15 = 1840
d) Foi destronado com 49+15= 64 anos de idade no ano de 1825+64=1889
 
IV. Outra estratégia para resolver essas questões seria fazer o caminho inverso, respondendo do item d ao item a:
 
d. 1892-3 = 1889(destronado)
c. 1889-49 = 1840 (coroado)
b. 1840-9 = 1831(volta do seu pai a Portugal)
a. 1831-6 = 1825 (nasceu)
 
 
TABELA 1: ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS DA SESSÃO 1
 
 
 
ATIVIDADE 1
  H4 M1, M2, H1, H2, H3

H5, H6, H7, H8, H9, H10
COMPREENDENDO
O PROBLEMA

Compreensão apenas no
item D

Não compreenderam o
problema

ELABORAR UM PLANO Algoritmo da subtração __
EXECUTAR UM PLANO 1892 – 3 = 1889 __

Fonte:
pesquisa da
autora,
2014
           
 
92% dos

alunos não entenderam o enunciado da questão, sendo que apenas 8% conseguiu compreender o item d. A partir das
respostas conseguimos perceber que eles estavam utilizando diretamente como solução os dados que haviam no texto.
Desse modo não conseguiram interpretar corretamente os dados expostos na atividade. O que é notório é como uma
expressiva quantidade de alunos procuram os dados lendo a questão e apenas um aluno procurou interpretar a partir das
informações contidas no texto.
 Apenas 1 aluno aplicou a operação com algoritmo da subtração no item D. As demais respostas foram retiradas a partir
do texto que foi interpretado de forma equivocada. Então 92% dos alunos não conseguiram estabelecer um plano para
operar com o algoritmo corretamente. No caso do desenvolvimento desta questão mesmo com nossa orientação os
alunos não tiveram êxito na resolução das questões. Apenas um aluno obteve um item corretamente após várias
intervenções nossa. Nesse item o aluno precisaria ter o máximo de atenção para compreender os dados do problema
para assim formular adequadamente como calcular o resultado.
 
SESSÃO 2
Enchendo a piscina
Há duas aberturas que enchem uma piscina com capacidade para 57600 litros de água. Com uma das aberturas
funcionando sozinha, a piscina fica cheia em 96 horas (4 dias). Com a outra abertura funcionando sozinha, a piscina fica
cheia em 72 horas (3 dias). Em quanto tempo a piscina ficará cheia aberturas estiverem funcionando ao mesmo tempo?
 
POSSÍVEL RESOLUÇÃO ESPERADA:
 
I.Compreendendo o problema
Dados:
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Capacidade da piscina cheia: 57600 litros; abertura A: 96h; abertura B: 72h.
Objetivo: Descobrir em quanto tempo a piscina ficará cheio com as aberturas A e B funcionarem ao mesmo tempo.
 
 
II.Estabelecendo um plano
Tomando como base 1h pode-se fazer o seguinte esquema:
Em 1h, calcula-se a quantidade de água derramada na piscina da abertura A.
Nessa mesma 1h, a quantidade de água derramada na piscina da abertura B.
Total de água derramados das duas aberturam A+B.
Cálculo do tempo para as duas aberturas encher a piscina no mesmo prazo.
 
III.Executando o plano:

Abertura A em 1h: 57600 Image: clip_image002.gif600 litros

Abertura B em 1h: 57600 Image: clip_image004.gif litros
A + B = 800 + 600 = 1400 litros
Cálculo do tempo:

57600 Image: clip_image006.gif = 41,1 horas
 
Nesse caso, com as duas aberturas funcionando ao mesmo tempo, a piscina ficará cheia em aproximadamente 41horas.
 
TABELA 2- ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ALUNOS, SESSÃO 2
 
 
 

Atividade 1
  M2, H4 H3, H5

M1, H1, H2,
H6, H7, H8,
H9, H10

COMPREENDENDO
O PROBLEMA

Dados da questão
corretamente separados

Dados da questão
corretamente separados

Não
compreenderam
os dados da
questão

ELABORAR UM
PLANO

Aplicar o algoritmo da
adição utilizando Os
tempos

Aplicar o algoritmo da
subtração utilizando os
tempos

 
__

EXECUTAR UM
PLANO

4 + 3 = 7 dias; 96h +
72h = 168h = 7dias 96h -72h = 24h = 1 dia __

FONTE:
pesquisa da
autora, 2014.
 
            Partindo
da análise
desta questão,
notamos que
33% dos alunos
compreenderam
o enunciado da
questão
separando os
dados

necessários para desenvolver a resolução da atividade, porém um número expressivo (67%) não conseguiram entender o
enunciado da questão e assim colocavam respostas aleatórias para não deixar a questão em branco e apenas um aluno
preferiu não responder ao item.
Apesar de 33% dos alunos optarem por utilizar o algoritmo da soma e da diferença, notamos que estes conseguiram
desenvolver as operações com esses algoritmos, porém na execução do plano, não conseguiram formular corretamente a
operação que teria de ser usada. Eles deveriam tomar como base a abertura em 1h. Dessa maneira: Abertura A em 1h:

57600 Image: clip_image002.gif 600 litros. Abertura B em 1h: 57600 Image: clip_image004.gif litros e só depois disso, utilizar o algoritmo da soma A

+ B = 1400litros. Calculando o tempo: 57600 Image: clip_image006.gif= 41,1 horas. Os alunos têm conhecimento de tempo utilizado por
horas, dias, estes 92% mostram uma boa relação no conhecimento utilizando seus resultados com a escrita em dias ou
horas, ainda que incorretos os resultados. Os 33% mostram ter conhecimento em operar com algoritmos, porém não
conseguem formular o desenvolvimento que será utilizado para se obter a resposta correta.
 
 
          QUANTO À DIFICULDADE EM RELAÇÃO A INTERPRETAÇÃO DO ENUNCIADO
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           Segundo CHARTIER (1996, pág. 136): Compreender um texto é, portanto, ao longo de sua descoberta, quebrar
sua linearidade e organizar as informações recebidas em representações. De acordo com CHARTIER (1996) “Observa-se
a divisão de tarefas entre as crianças que procuram os dados lendo e as que procuram interpretar a partir dessas
informações”. Em relação a essa ocasião de divisão de tarefas ficou claro durante as aplicações das atividades que os
alunos agiram dessa maneira e muitas vezes ocasionava ao erro aqueles que procuravam os dados apenas lendo. Para
haver a compreensão do problema POLYA diz que é necessário primeiramente que o enunciado verbal seja bem
entendido e o
 
 aluno deve estar em condições de identificar as partes principais do problema, os dados principalmente. É esse um
problema que encontramos ao analisar as respostas dos alunos, eles têm uma expressiva dificuldade quanto a
interpretação correta desses dados fornecidos pela questão. Se o aluno não interpreta os dados não há como passar para
o passo seguinte que seria a elaboração do plano, para que essa elaboração esteja correta é necessário primeiramente a
compreensão dos dados.
 
QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DAS OPERAÇÕES ARITMÉTICAS
. O principal feito na resolução de um problema é a concepção da ideia de um plano (POLYA, 2006). Se o aluno não
compreende o problema então não há como estabelecer um plano, fato que ocorre nessas atividades solicitadas, a
grande maioria dos alunos não conseguiram estabelecer um plano. Sendo que na execução do plano houve êxito em
poucas atividades na turma, pois estes alunos, ainda que saibam utilizar os algoritmos em cada situação, pela falta da
interpretação coerente dos dados conseguem chegar ao erro.
Então, no tocante ao desenvolvimento das operações aritméticas o grande desafio não está em operar com os algoritmos
e sim em entender quais operações utilizar. Em determinadas situações o aluno deveria ter o conhecimento de alguns
conceitos para saber qual operação com número natural utilizaria. Segundo Vergnaud (1996): um conceito é uma tríade
que envolve um conjunto de situações que dão sentido ao conceito; um conjunto de invariantes operatórios associados ao
conceito e um conjunto de significantes que podem representar os conceitos e as situações que permitem aprende-los.
No caso da aplicação da sessão 1 o aluno precisaria ter noção do conceito de lucro para então calcular com o algoritmo
da diferença o valor do rendimento pelo valor da venda e obteria o lucro. Alguns alunos diante dessa situação utilizaram o
algoritmo da adição e assim erraram a questão.
 
 
CONCLUSÃO
 
De acordo com as análises feitas a partir dos procedimentos realizados pelos alunos para responder as questões
propostas na sequencia didática que aplicamos podemos perceber que essas dificuldades dos discentes em resolver
problemas de aritmética vai muito além da compreensão do enunciado da questão e não se restringe apenas a forma
como opera com os
algoritmos. Nesse trabalho ficou claro que dentro dessas dificuldades além de estar ligada a compreensão do problema e
a operação com números naturais, também envolve conhecimento de conceitos, atenção na leitura e a busca pelos dados
coerentes que estão na questão. WEBER (2012) comenta em sua dissertação que o aprendizado dos conceitos
matemáticos ultrapassa os limites da simples aplicação e resolução de operações e cálculos e se estende à capacidade
de reconhecer e interpretar esta linguagem nas situações cotidianas de forma a atingir um nível de plena alfabetização
funcional.
Em nosso trabalho notamos que muitos alunos tem uma dependência significativa quanto a necessidade da intervenção
do professor diante da busca pela compreensão da resolução dos problemas, que também pode ser um grande problema
na questão da dificuldade em interpretar enunciados com problemas de aritmética. Ainda é necessário um estudo mais
aprofundado para minimizar essas dificuldades apresentadas por esses alunos em relação ao assunto em questão.
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