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Resumo

Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa de doutorado sobre o ensino do Campo Conceitual Aditivo. Nele,
busca-se destacar os dados referentes à classificação dos problemas de adição e subtração elaborados por três
professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, antes e após participarem de uma experiência de formação
continuada sobre o ensino das estruturas aditivas. O texto se apoia nas ideias de Vergnaud (1982, 1996, 2009) sobre
o ensino e aprendizado do Campo Conceitual Aditivo. Os resultados revelam que as mudanças nos tipos de situações
aditivas elaboradas pelas professoras, sinalizam contribuições do estudo do Campo Conceitual Aditivo no grupo de
discussão.

Palavras-chave: Campo Conceitual Aditivo. Professoras. Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Resumen

Este artículo presenta resultados de una investigación doctoral a cerca de la enseñanza del Campo Conceptual
Aditivo. En él, se destacan los datos relativos a la clasificación de problemas de suma y resta, elaborado por tres
maestras de los primeros años de la escuela primaria, antes y después de participar en una experiencia de formación
continua a cerca de la enseñanza de las estructuras aditivas. El texto se basa en las ideas de Vergnaud (1982, 1996,
2009) sobre la enseñanza y el aprendizaje del Campo Conceptual Aditivo. Los resultados muestran que los cambios
en los tipos de situaciones adictivas elaborados por los profesores representan un señal de que el estudio de las
estructuras aditivas en el grupo de discusión ai traído contribuciones.

Palabras clave: Campo Conceptual Aditivo. Maestros. Primeros Años de Escuela Primaria.

INTRODUÇÃO

Neste texto são discutidos alguns dados coletados pela autora em sua tese de doutorado ao buscar compreender
contribuições de um estudo do Campo Conceitual Aditivo junto a professoras dos anos iniciais do Ensino
Fundamental.

Nele, trazemos para discussão resultados quantitativos que informam a classificação, de acordo com Vergnaud (1996)
e Magina et al. (2008), dos problemas de adição e de subtração elaborados pelas professoras das turmas do 2º ao 5º
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ano de uma escola municipal do interior do estado de Sergipe ao participarem de uma experiência de estudo do
Campo Conceitual Aditivo.

Alguns resultados de estudos ressaltam que a prática pedagógica de docentes dos anos iniciais revela que elas
desconhecem a Teoria dos Campos Conceituais de Gèrard Vergnaud, não dão importância às situações presentes
nos problemas que propõem aos seus alunos, atribuem importância à tabuada e ao trabalho com o algoritmo da
adição e da subtração, como única forma de representação; e, ainda, apresentam dificuldades quando as situações
apresentadas exigem raciocínios mais sofisticados (Reges, 2006).

Contudo, durante um processo de formação sobre o Campo Conceitual Aditivo, as docentes envolvidas apresentaram
evidências de (re)construção de conceitos desse campo conceitual (Silva, 2012) e, também, percebeu-se avanço em
crianças da 2ª e 3ª séries, que ao construírem os significados da adição e da subtração, elaboram esquemas cada vez
mais avançados, demonstrando progresso, principalmente, na compreensão da operação subtração (JUSTO, 2004).

Levando em conta os resultados dos contextos investigados, consideramos pertinente uma reflexão sobre os dados
coletados por meio da classificação dos problemas elaborados por algumas professoras, pois essa análise pode
permitir que docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental possam (re)pensar a prática de ensinar a resolução de
problemas, com vistas a melhorar o processo de ensino das estruturas aditivas.

O ENSINO DO CAMPO CONCEITUAL ADITIVO

Para Vergnaud (1982) um conjunto de situações presentes em um Campo Conceitual sempre requer o domínio de
diferentes conceitos. Neste estudo, os conceitos envolvidos nos problemas de adição e de subtração dependem da
variedade e da diversidade de situações compreendidas pelo indivíduo. Para Vergnaud (1996) a formação desses
conceitos está apoiada em um tripé de conjuntos (S, I, R).

• S é um conjunto de situações, que dão sentido ao conceito (a referência);
• I é um conjunto de invariantes sobre os quais repousa a operacionalidade dos esquemas (o significado);
• R é um conjunto de formas, que permitem representar simbolicamente o conceito, as suas propriedades, as

situações e os procedimentos de tratamento (o significante).
Considerando os conceitos envolvidos nas situações, Vergnaud (1996) identificou seis relações de base, a saber:

I. A composição de duas medidas numa terceira.

II. A transformação (quantificada) de uma medida inicial numa medida final.

III. A relação (quantificada) de comparação entre duas medidas.

IV. A composição de duas transformações.

V. A transformação de uma relação.

VI. A composição de duas relações. (VERGNAUD, 1996, p.172)

Neste trabalho nosso olhar voltou-se para as três primeiras relações de base identificadas como: composição (I);
transformação (II); e comparação (III). Magina et al. (2008) ao estudar as diferentes relações propostas por Vergnaud
destacaram diferentes raciocínios presentes nas mesmas e, por isso, propuseram uma classificação em subcategorias
(protótipo e extensões), considerando o grau de complexidade de cada uma.

No primeiro grupo encontram-se as situações mais simples, com menor grau de complexidade, chamadas protótipos.
Nas situações protótipo temos problemas da categoria transformação, nas quais são conhecidos o estado inicial e a
transformação e se quer saber o estado final, como na situação: Andréia tinha 96 selos, brincando com seu primo ela
ganhou mais 23. Quantos selos ela ficou E, também, problemas de composição, quando são dadas duas partes e se
quer saber o todo, por exemplo: Na sala de aula há 19 meninos e 9 meninas. Quantos alunos têm na sala As
situações com esse grau de dificuldade são as que os estudantes têm um maior número de acertos.
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No segundo grupo, com uma complexidade um pouco maior que a dos problemas protótipos, estão os problemas de
1ª extensão. Aqui, novamente temos problemas de composição e transformação. Nas situações de transformação 1ª
extensão, se conhece o estado inicial e o estado final e se quer saber o valor da transformação, conforme mostrado
na situação: Paula tinha 9 reais. Depois que comprou algumas balas ficou com 5 reais. Quantos reais Paula gastou
nas balas Nas situações de composição 1ª extensão é dada uma das partes e o todo e se precisa achar a outra parte,
por exemplo: No vaso haviam 9 flores, algumas azuis e outras amarelas. Sabendo-se que 3 são azuis, quantas são as
amarelas.

Com maior complexidade, o terceiro grupo apresenta problemas de 2ª e 3ª extensão. Os mesmos envolvem conceitos
de comparação. Nos problemas de comparação 2ª extensão são conhecidos o referente e a relação e temos que obter
o valor do referido, o que está exemplificado no problema: Claudio tem 9 figurinhas e João tem 7 a mais que ele.
Quantas figurinhas tem João Nos problemas de 3ª extensão são conhecidos o referente e o referido e desconhecemos
a relação entre eles, como pode ser observado na seguinte situação: Laura tem 7 bonecas e Helena tem 1 bonecas.
Quantas bonecas Helena tem a mais que Laura Para resolver problemas de 3ª extensão a criança precisa entender
que a resposta “se refere à diferença entre as quantidades e não as quantidades propriamente ditas” (MAGINA et al.,
2008, p.44).

No último grupo estão as situações de maior complexidade e nele, novamente, temos problemas que envolvem duas
categorias: transformação e comparação. Nos problemas de transformação 4ª extensão são conhecidos o estado final
e a transformação e se quer descobrir o estado inicial, por exemplo: Um número somado a 21 é igual a 64. Qual é
esse número Nos problemas de comparação 4ª extensão são conhecidos o referido e a relação e se desconhece o
referente, como a situação: Carlos tem algumas camisas e Roberto tem 5 camisas a menos que Carlos. Sabendo que
Roberto tem 7 camisas, quantas camisas tem Carlos Nesse tipo de problema o grau de complexidade é maior, pois
não conhecemos o referente.

A diversidade de situações presentes nos problemas de adição e de subtração requer que os professores saibam
identificá-las em seus diferentes graus de complexidade para não fiquem repetindo situações que exigem do aluno
sempre o mesmo raciocínio. Ou seja, é necessário que os problemas propostos, apesar de muitas vezes serem
solucionados com uma mesma operação matemática, envolvam diferentes formas de organização do pensamento.

Um estudo sobre o Campo Conceitual Aditivo pode oportunizar ao professor uma fundamentação que lhe possibilita
maior conhecimento sobre o aprendizado da criança e sobre o ensino das estruturas aditivas proposto nos livros de
Matemática, o que lhe permite ajustar permanentemente as modalidades de sua ação pedagógica (VERGNAUD,
2009).

METODOLOGIA

Neste artigo, nos apoiamos em dados quantitativos ao trazermos para discussão a categorização realizada nos
problemas aditivos elaborados pelas professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola municipal
do interior do estado de Sergipe. A abordagem qualitativa está presente na interpretação das situações presentes nos
problemas (FIORENTINI, 2004). Esses dados caracterizam e descrevem o contexto investigado quanto ao ensino da
resolução de problemas de adição e de subtração.

Durante o período de estudo com as professoras, em três momentos diferentes, cada professora elaborou,
espontaneamente, seis problemas de adição e/ou subtração. A primeira e a segunda elaborações ocorreram em sala
de aula, enquanto os estudantes realizavam os dez problemas do instrumento e não houve consulta em materiais
didáticos. Na terceira elaboração, em 2013, entreguei o instrumento, solicitei a elas que elaborassem os seis
problemas e marquei um dia para passar para recolher. Dessa vez, elas tiveram acesso tanto aos livros de
Matemática que costumam utilizar, quanto aos materiais distribuídos nos encontros.

Consta neste trabalho a discussão dos resultados da classificação dos problemas elaborados pelas três professoras
que participaram dos três momentos de elaboração (P. Verde, P. Azul e P. Vermelho).
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ANÁLISE DOS PROBLEMAS
ELABORADOS PELAS PROFESSORAS

Com o objetivo de buscar indícios que revelassem alguma contribuição do estudo do Campo Aditivo na forma das
professoras conceberem o ensino da resolução de problemas aditivos, analisamos os problemas elaborados por elas
nas três aplicações do instrumento. No primeiro momento é feita uma análise geral e, na sequência, os dados são
discutidos de forma individual, permitindo uma visão da produção de cada professora.

A classificação geral dos problemas elaborados pelas professoras, P. Verde, P. Azul e P. Vermelho, foi realizada por
categoria e por extensões. Em cada uma das aplicações do instrumento cada professora elaborou seis problemas,
totalizando 18 problemas. Considerando-se que foram três aplicações, tivemos um total de 54. Desse total, foram
classificados 50 problemas cujos dados compõem a Tabela 1. Os problemas, que não fazem parte desta análise, ou
são de multiplicação ou são problemas mistos, ou seja, problemas cuja resolução envolve mais de uma operação.

Tabela1 – Problemas elaborados pelas três professoras, por categorias

Categorias Percentual de problemas elaborados em cada ano
2011 2012 2013

Composição 33,3 % 27,7 % 35,3 %
Transformação 46,6 % 50,0 % 29,4 %
Comparação 20,0 % 22,2 % 35,3 %

Fonte: Banco de dados da Autora

Observa-se na Tabela 1 que em 2011, antes do estudo com as professoras, e em 2012, após o encerramento dos
encontros de estudo com elas, o maior número de problemas elaborados pelas docentes foi na categoria
transformação. É importante destacar que no momento da elaboração em 2012 as professoras não tiveram acesso ao
material disponibilizado nos encontros e nem ao livro de Matemática adotado pela escola. Dessa forma, é possível
inferir que as situações de transformações eram as que as professoras mais dominavam e, por isso, são as que
primeiro lhes vinham à mente e, pode ser também, que esse seja o tipo de situação que elas costumavam trabalhar.
Da mesma forma, como nesses dois anos os índices mais baixos foram na categoria comparação, é possível que
essas situações pouco fossem trabalhadas em suas aulas.

Na aplicação do instrumento em 2013, como já referido, as professoras puderam consultar o material dos encontros e
o livro de Matemática adotado pela escola. A Tabela 1 mostra que nesse ano houve um equilíbrio entre os índices de
problemas elaborados em cada categoria. Isso é muito positivo, pois indica que, com a ajuda do material
disponibilizado nos encontros, conseguem revelar a compreensão de que para ajudarem os estudantes a superarem
as dificuldades reveladas no diagnóstico e, assim, ampliarem seus conhecimentos sobre o Campo Aditivo, precisam
trabalhar situações problemas de todas as categorias.

Conforme explicado no aporte teórico, além da classificação proposta por Vergnaud (1996) quanto ao tipo de situação,
podemos categorizar esses problemas quanto ao grau de complexidade envolvido nas situações, seguindo as
extensões propostas por Magina et al (2008).

Tabela2 – Problemas elaborados pelas três professoras, por extensões

Extensões Percentual de problemas elaborados em cada ano
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2011 2012 2013
Protótipo 73,3 % 61,0 % 35,3 %
1ª extensão 0 % 16,7 % 23,5 %
2ª extensão 0 % 5,6 % 5,9 %
3ª extensão 20,0 % 16,7 % 29,4 %
4ª extensão 6,7 % 0 % 5,9 %

Fonte: Banco de dados da Autora

Ao agrupar por extensões os problemas elaborados pelas professoras, foi possível perceber que mesmo após o
estudo do Campo Conceitual Aditivo, as professoras permaneceram elaborando um maior número de situações de
menor complexidade, chamadas prototípicas. Contudo, vale destacar que a quantidade de problemas protótipos foi
decrescente ano a ano e se aproximou da quantidade dos problemas de 1ª e 3ª extensões. É importante observar,
também, que em 2013 foram elaborados problemas que envolveram os diferentes graus de complexidade. Esse
resultado revela que as discussões realizadas nos encontros criaram condições favoráveis ao entendimento de que
precisavam variar o tipo e o grau de complexidade da situação-problema trabalhada.

Dentre as situações de maior complexidade, as mais elaboradas foram as de 1ª e 3ª extensões. Na 1ª extensão, estão
os problemas que envolvem situações de composição nos quais são conhecidos uma parte e o todo e problemas de
transformação, nos quais são conhecidos os estados inicial e final. Na 3ª extensão, estão os problemas que envolvem
situações da categoria comparação, na qual se faz necessário calcular a diferença entre as quantidades conhecidas
(referente e referido). Pode ser que as professoras tenham elaborado um número maior de problemas desses tipos, se
comparado às outras extensões, porque perceberam que neles as crianças evidenciaram muita dificuldade e, também,
porque elas tiveram dificuldade na elaboração dos mesmos durante os encontros.

Análise dos problemas elaborados por P. Verde

A análise dos problemas elaborados por P. Verde está organizada em duas tabelas. Na Tabela 3 apresento os dados
por categoria e na Tabela 3 os dados estão organizados por grau de complexidade da situação-problema elaborada.

Tabela 3- Classificação, por categoria, dos problemas elaborados por P. Verde

Composição Transformação Comparação
2011 4 2 0
2012 1 4 1
2013 2 2 2

Fonte: Banco de dados da Autora

A classificação realizada nos problemas elaborados por P. Verde mostra que em 2011, antes da discussão da TCC,
ela somente elaborou problemas das categorias composição e transformação e que, após a participação no grupo de
estudos e discussão, elaborou problemas que contemplam as três categorias. Essa preocupação da professora em
elaborar situações que envolvem diferentes conceitos vai ao encontro da fala de Vergnaud (2009), quando o autor
afirma que todo estudo e esforço do professor devem dar-lhe conhecimentos que lhe permitam ajustar
permanentemente sua ação pedagógica. Os problemas elaborados por P. Verde revelam que ela conseguiu realizar
um ajuste nos tipos de situações elaboradas.

A Tabela 4 mostra o grau de complexidade das situações elaboradas por P. Verde.
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Tabela 4- Classificação, por extensão, dos problemas elaborados por P. Verde

Protótipo 1ª Extensão 2ª Extensão 3ª Extensão 4ª Extensão
2011 6 0 0 0 0
2012 2 3 0 1 0
2013 0 3 0 2 1

Fonte: Banco de dados da Autora

É possível observar na Tabela 4 que antes do estudo da TCC a professora somente elaborou problemas do tipo
protótipo, que são problemas simples, realizados até por crianças de 4 ou 5 anos, que ainda não frequentam os anos
iniciais do Ensino Fundamental (VERGNAUD, 1996). Entretanto, em 2012 e 2013, após a participação dela no grupo
de discussão, houve uma mudança. A professora diminuiu o número de situações mais simples e aumentou o número
de situações mais complexas, o que é um indicativo de que ela compreendeu que, para auxiliar seus alunos a
construírem novos conceitos, precisa propor situações que estejam apoiadas em diferentes conhecimentos e graus de
complexidade (MAGINA, CAMPOS et al., 2008).

Vale salientar que dos seis problemas de 1ª extensão elaborados, quatro são de composição e dois são de
transformação. Talvez isso tenha acontecido porque a primeira grande dificuldade enfrentada por essa professora
durante os encontros foi na elaboração dos problemas de composição – 1ª extensão, daí ela ter se desafiado a
elaborar situações desse tipo.

Análise dos problemas elaborados por P. Azul

Da mesma maneira que nos problemas elaborados por P. Verde, começo realizando a análise por categoria dos
problemas elaborados por P. Azul.

Tabela 5- Classificação, por categoria, dos problemas elaborados por P. Azul

Composição Transformação Comparação
2011 0 3 2
2012 3 1 2
2013 3 1 2

Fonte: Banco de dados da Autora

Em 2011, dos seis problemas elaborados por P. Azul, um não consta na tabela, pois foi classificado como Misto por
envolver mais de uma operação. A Tabela 5 mostra que nos dois momentos de elaboração, após o estudo no grupo
de discussão (2012 e 2013), P. Azul elaborou situações-problema relacionadas às três categorias que foram
estudadas. Talvez por ter percebido que na primeira elaboração não havia contemplado a categoria composição, nas
duas elaborações seguintes, após o estudo, priorizou essa categoria.

É importante destacar que essa professora elaborou seis problemas que fazem parte da categoria comparação, na
qual os estudantes tiveram o menor desempenho e que, em 2011, aparecem em menor número nos problemas
elaborados pelas professoras e, também, nos problemas presentes no livro de Matemática adotado pela escola, fato já
destacado por Santos (2006) em seu estudo sobre os tipos de problemas contemplados nos livros de Matemática do
2º ciclo do Ensino Fundamental.

Apesar de ter o cuidado de elaborar situações relacionadas às três categorias em estudo, a Tabela 6 mostra que essa
professora não esteve atenta ao grau de complexidade presente nas situações que elaborou.
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Tabela 6- Classificação, por extensão, dos problemas elaborados por P. Azul

Protótipo 1ª Extensão 2ª Extensão 3ª Extensão 4ª Extensão
2011 2 0 0 2 1
2012 4 0 0 2 0
2013 4 0 0 2 0

Fonte: Banco de dados da Autora

Dos 17 problemas classificados, 10 são do tipo protótipo e representam 58,8% do total, ou seja, mais da metade dos
problemas elaborados apresentam situações simples, porque para resolvê-las é suficiente juntar duas partes para
formar um todo ou aplicar uma transformação direta num estado inicial (VERGNAUD, 2009). Os outros 7 problemas,
que correspondem a 41,2% do total, apresentam situações com maior grau de complexidade.

A Tabela 6 mostra que a P. Azul manteve o grau de complexidade das situações que elaborou, tanto antes como após
o estudo, enfatizando situações protótipo e de 3ª extensão. Esse desempenho da professora pode ser um indicativo
de que ela compreendeu que deve trabalhar situações das três categorias, contudo ainda não conseguiu elaborar
situações que contemplem diferentes graus de complexidade, o que possibilita a expansão dos conhecimentos da
criança na resolução de situações mais sofisticadas (MAGINA et al., 2008).

Análise dos problemas elaborados por P. Vermelho

A tabela a seguir apresenta a classificação dos problemas elaborados por P. Vermelho nos três momentos de
aplicação do instrumento.

Tabela 7- Classificação, por categoria, dos problemas elaborados por P. Vermelho

Composição Transformação Comparação
2011 1 2 1
2012 1 4 1
2013 1 2 2

Fonte: Banco de dados da Autora

A Tabela 7 mostra que dos 18 elaborados, 15 foram classificados. Em 2011, foram retirados dois problemas por serem
de multiplicação, e em 2013, um deles foi classificado como Misto por envolver mais de uma operação e, por isso, não
consta nessa tabela. Apesar de ter elaborado situações do campo multiplicativo, desatendendo as orientações dadas,
essa professora, tanto antes como após o estudo no grupo de discussão, elaborou situações-problema que
contemplam as três categorias, evidenciando que já costumava explorar diferentes conceitos.

O grau de complexidade, presente nas situações elaboradas pela P. Vermelho, pode ser observado na Tabela 8 a
seguir.

Tabela 8- Classificação, por extensão, dos problemas elaborados por P. Vermelho

Protótipo 1ª Extensão 2ª Extensão 3ª Extensão 4ª Extensão
2011 3 0 0 1 0
2012 5 0 1 0 0
2013 2 1 1 1 0
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Fonte: Banco de dados da Autora

Os dados mostram que, somente no terceiro momento de elaboração, a professora conseguiu equilibrar o grau de
complexidade presente nas situações, ou seja, elaborou situações simples, chamadas de protótipo, e situações mais
complexas de 1ª, 2ª e 3ª extensão. Embora ela não tenha feito isso nos dois momentos em que elaborou os
problemas sem realizar consulta em outro material (2011 e 2012), o que indica que são esses os tipos de problemas
que vieram à sua mente, em 2013, quando teve a oportunidade de consultar algum material, pois a elaboração foi em
casa, revelou ter clareza de que para oportunizar o desenvolvimento dessa competência, os estudantes necessitam
resolver situações do Campo Aditivo com diferentes graus de complexidade.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A análise do instrumento buscou identificar indícios nos problemas elaborados pelas professoras que sinalizem
alguma contribuição do estudo do Campo Conceitual Aditivo realizado por elas. Para tanto, considerei dois aspectos:
(i) categorias contempladas e (ii) grau de complexidade das situações elaboradas.

Levando em conta esses aspectos, a análise revelou algumas mudanças que sinalizam uma influência positiva do
estudo sobre o Campo Conceitual Aditivo realizado no grupo de discussão. A primeira mudança se refere às
categorias contempladas. Foi possível observar que nos dois momentos de elaboração, após a realização dos
encontros, as duas professoras que não haviam elaborado situações referentes às três categorias estudadas:
composição, transformação e comparação, passaram a fazê-lo.

Quanto ao grau de complexidade das situações elaboradas, os dados revelam que, mesmo após o estudo no grupo
de discussão, as professoras continuaram enfatizando as situações de menor complexidade, chamadas de protótipo,
pois as mesmas foram elaboradas em maior número, e apareceram em menor número as situações de maior
complexidade. Entretanto, mesmo observando que as situações mais complexas estão em menor número, considero
que o estudo das Estruturas Aditivas contribuiu para essas pequenas mudanças, pois entendo que elaborar problemas
com maior grau de complexidade foi uma das grandes dificuldades evidenciadas pelas professoras durante o estudo
no grupo de discussão.
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