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RESUMO 

 

O ensino de matemática é considerado por muitos um grande desafio, o tema 
proposto vem como uma sugestão para melhorar esse processo de ensino e 
aprendizagem, mais especificamente no Ensino Fundamental II. Sendo assim, tem 
por objetivo investigar as contribuições do livro “Cozinhando & Aprendendo: Unidades 
de Medida” como material paradidático e seu uso no ensino de matemática ao longo 
de uma Sequência Didática (SD), a qual tem como base a Teoria das Situações 
Didáticas (TSD) de Brousseau. A TSD defende que o professor deve criar situações 
para que fases adidáticas de ação, formulação e validação ocorram, através das 
interações entre aluno e o milieu, resultando em aprendizado. Dessa forma, utilizou-
se o livro paradidático “Cozinhando & Aprendendo: Unidades de Medida” como 
material auxiliar ao longo de uma SD prevista com duração de 5 hora-aulas que tem 
por conteúdo a ensinar: Unidades de Medida e Cálculo de Área de Polígonos: 
Retângulo, Paralelogramo, Triângulo, Trapézio e Losango. Após a elaboração e 
aplicação da SD, realizou-se  uma entrevista com a professora regente. Identificou-se 
que os alunos se engajaram com as atividades propostas, possibilitando perpassarem 
as fases adidáticas, contudo o equipamento utilizado para registro não ofereceu 
suporte o suficiente para coleta de dados apropriada acerca das discussões entre os 
alunos. Verificou-se que alguns grupos alcançaram os resultados planejados para as 
atividades e associaram suas resoluções com as fórmulas matemáticas de cálculo de 
área, porém, muitos não atingiram as expectativas da SD, estes resultados acarretam 
possibilidades de modificações na SD para futuras experimentações. 

 
Palavras-Chave: Livro Paradidático. Unidades de Medida. Área de Polígonos. Ensino 

de Matemática. Teoria das Situações Didáticas. 
  



  

   
 

ABSTRACT 

 

Mathematics teaching is considered by many a huge challenge, the proposed 
theme comes as a suggestion to improve this teaching and learning process, more 
specifically in Elementary School II. Therefore, it aims to investigate the contributions 
of the book “Cozinhando & Aprendendo: Unidades de Medida” as paradidactic material 
and its use in the teaching of mathematics along a Didactic Sequence (DS), which is 
based on the Theory of Didactic Situations (TDS) by Brousseau. The TDS defends that 
the teacher must create situations for the didactic phases of action, formulation and 
validation to occur, through the interactions between the student and the milieu, 
resulting in learning. In this way, the paradidactic book “Cozinhando & Aprendindo: 
Unidades de Medida” was used as auxiliary material throughout a planned DS with a 
duration of 5 hours-classes that has as a content to teach: Units of Measure and 
Calculation of Area of Polygons: Rectangle, Parallelogram, Triangle, Trapezoid and 
Rhombus. After the elaboration and application of the DS, an interview was conducted 
with the regent teacher. It was identified that the students engaged with the proposed 
activities, making it possible to go through the didactic phases, however the equipment 
used for recording did not offer enough support for the collection of appropriate data 
about the discussions between the students. It realized that some groups achieved the 
planned results for the activities and associated their resolutions with the mathematical 
formulas for calculating area, however, many did not reach the expectations of the DS, 
these results lead to possibilities of modifications in the DS for future experiments. 
 

Keywords: Paradidactic Book. Units of Measure. Polygon Area.Teaching 
Mathematics.Theory of Didactic Situations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO E PROBLEMA 

 

Durante a disciplina de “Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências Exatas” 

ofertada no 5º semestre do curso de Licenciatura em Ciências Exatas da UFPR - Setor 

Palotina, foi proposto o desenvolvimento de um livro para o uso em uma sala do 

Ensino Fundamental II, com isso através dos esforços da autora e de mais duas 

colegas, surgiu o livro “Cozinhando & Aprendendo: Unidades de Medida” (OLIVEIRA; 

WERLE; GARCIA, 2019. Não publicado), o qual é o objeto de estudo do presente 

trabalho. Ao usar um livro em sala de aula logo se lembra do termo “livro didático”, 

mas afinal o que é um livro didático? E qual a sua diferença para um livro paradidático?  

Segundo Marco, Alves e Rodrigo (2016) a respeito do livro didático, tem-se 

que é produzido a partir de um contexto cultural, da pedagogia, da sociedade e de 

uma editora, além de ser um influenciador direto no cotidiano de alunos e professores. 

Os referidos autores ainda citam em sua obra (2016, p.18) o seguinte decreto 

a respeito do termo “livro didático”. Trata-se do Decreto-Lei n. 1.006, de 30 de 

dezembro de 1938, em seu artigo 2.°, §§ 1 e 2, diferenciou e definiu o termo livro 

didático:  

 

Parágrafo 1 - Compêndios são os livros que exponham total ou parcialmente 
a matéria das disciplinas constantes dos programas escolares; Parágrafo 2 - 
Livros de leitura de classe são os livros usados para leitura dos alunos em 
aula; tais livros também são chamados de livros de texto, livro-texto, 
compêndio escolar, livro escolar, livro de classe, manual, livro didático 
(OLIVEIRA; GUIMARÃES e BOMÉNY, p.22-23 citado por MANTOVANI, 
2009, p.27). 

  

Biehl e Bayer escrevem algumas considerações importantes analisadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) ao se tratar do critério de escolha do livro 

didático, conforme a citação: 

 

Ele deve oferecer informações e explicações sobre o conhecimento 
matemático que interfere e sofre interferências das práticas sociais do mundo 
contemporâneo e do passado. Também deve conter uma proposta 
pedagógica que leve em conta o conhecimento prévio e o nível de 
escolaridade do aluno. Deve oferecer atividades que o incentivem a participar 
ativamente de sua aprendizagem e interagir com seus colegas. Além disso, 
o livro precisa assumir a função de texto de referência tanto para o aluno, 
quanto para o docente (BIEHL e BAYER, 2009, p.3-4) 
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Os autores ainda afirmam que: 

 

O principal objetivo nas aulas de matemática é alcançar uma educação com 
qualidade, o livro didático pode mostrar–se como instrumento eficiente, mas, 
cabe ao professor o papel de mediador insubstituível dentro do processo de 
ensino e aprendizagem. [...] O professor deve estar em constante busca de 
instrumentos e recursos que venham enriquecer sua prática pedagógica, de 
forma a contribuir para a formação de cidadãos críticos, conscientes e 
reflexivos (BIEHL e BAYER, 2009, p.7). 
 

Dessa forma, evidencia-se que o uso do livro didático não é o único recurso 

disponível para a aplicação das aulas, sendo assim, há a possibilidade de utilizar 

outros materiais, como por exemplo os livros paradidáticos, os quais segundo Marco, 

Alves e Rodrigo (2016, p. 35) o definem como sendo: 

 

Livros paradidáticos talvez sejam isso: livros que, sem apresentar 
características próprias dos didáticos (seriação, conteúdo segundo um 
currículo oficial ou não etc.), são adotados no processo de ensino e 
aprendizagem nas escolas, seja como material de consulta do professor, seja 
como material de pesquisa e de apoio às atividades do educando [...]. Em 
suma, o que define os livros paradidáticos é o seu uso como material que 
complementa (ou mesmo substitui) os livros didáticos. Tal complementação 
(ou substituição) passa a ser considerada como desejável, na medida em que 
se imagina que os livros didáticos por si sejam insuficientes ou até mesmo 
nocivos (MUNAKATA, 1997, p.101, citado por PINTO, 2013). 

 

E ainda destacam os autores Malba Tahan e Monteiro Lobato como principais 

contribuintes de materiais paradidáticos, além de citarem obras como “Vivendo a 

Matemática”, “A descoberta da Matemática”, “Contando a história da Matemática”, 

“Pra que serve a Matemática?”, “Aritmética da Emília” e “O homem que calculava”. De 

acordo com Marco, Alves e Rodrigo (2016, p. 35): “Os objetivos destes autores eram 

mostrar que a Matemática podia ser ensinada por meio da capacidade imaginativa e 

criativa ao contar histórias, cujo “foco está no enredo e não na Matemática em si 

(DALCIN, 2007, p.26)”. 

Com isso, visando a dificuldade do aluno em aprender matemática e a 

dificuldade do professor em ensinar, o presente trabalho tem como problema de 

pesquisa: Quais as contribuições da utilização de um livro paradidático para o ensino 

de área de figuras planas ao longo de uma Sequência Didática a luz da Teoria das 

Situações Didáticas? 
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 Mas o que é a Teoria das Situações Didáticas (TSD) e o porquê usá-la? 

Segundo Freitas (2010, p.78): 

 

Essa teoria representa uma referência para o processo de aprendizagem 
matemática em sala de aula envolvendo professor, aluno e conhecimento 
matemático. Trata-se de um referencial para uma educação matemática que, 
por um lado, valoriza os conhecimentos mobilizados pelo aluno e seu 
envolvimento na construção do saber matemático e, por outro, valoriza o 
trabalho do professor, que consiste, fundamentalmente, em criar condições 
suficientes para que o aluno se aproprie de conteúdos matemáticos 
específicos. 
 

Sendo assim, a TSD propõe que o(a) professor(a) elabore condições que 

promovam o aprendizado, através das interações com o milieu, o qual pode ser 

constituído por materiais, alunos, professor, jogos… Segundo Freitas (2010, p.79): “É 

no meio que se provocam mudanças visando desestabilizar o sistema didático e o 

surgimento de conflitos, contradições e possibilidades de novos conhecimentos”.  

Para tal, trabalha-se com a criação de Sequências Didáticas (SD), as quais abordam 

as fases trazidas pela teoria: ação, formulação, validação e institucionalização, 

precedidas pelo conceito de devolução. 

Para o presente trabalho, criou-se uma Sequência Didática de 5 horas/aula, 

que envolveu o conceito de área de polígonos: retângulo, paralelogramo, triângulo, 

trapézio, losango e decomposição de área. Inicialmente, a SD foi planejada para ser 

aplicada no 7º Ano do Ensino Fundamental II, sendo um conteúdo abordado ao final 

do ano letivo, porém, a pesquisadora experenciou em um 8º Ano do Ensino 

Fundamental II, pois o período de experiencia só foi possível no início do ano. Tal 

ação não interferiu nos resultados da pesquisa, a qual se confirmou ao conversar com 

os professores responsáveis pelas turmas de 7º Ano de 2021, os quais relataram que 

devido a pandemia por Covid-19 e o ensino ter sido online, o conteúdo não foi 

devidamente aplicado, sendo que muitos alunos não o estudaram e aqueles que o 

fizeram, provavelmente não o lembram. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral  
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Investigar as contribuições do livro “Cozinhando & Aprendendo: Unidades de 

Medida” como material paradidático e seu uso no ensino de matemática ao longo de 

uma Sequência Didática (SD), tendo por base a Teoria das Situações Didáticas (TSD). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Apresentar uma alternativa de ensino dos conteúdos “Unidades de Medida” 

e “Área de Polígonos” de uma forma lúdica e proveitosa;  

• Cativar o interesse do público-alvo (crianças a partir de 10 anos) em 

matemática; 

• Inspirar o uso de livros paradidáticos no processo de ensino; 

• Incentivar o uso de Sequências Didáticas baseadas na TSD. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo Silva, Ferreira e Tozetti (2015), a Teoria da Situações Didáticas 

(TSD) surgiu durante o movimento da Matemática Moderna, inicialmente foi uma 

proposta implementada na França no final da década de 60 ao longo do estudos 

desenvolvidos pelo Instituto de Investigação do Ensino de Matemática (IREM) que 

tinha como objetivo na época criar e desenvolver materiais para uso em sala de aula 

(jogos, brinquedos, textos, problemas, etc.), bem como complementar a formação dos 

professores de matemática, com o passar do tempo as pesquisas do IREM voltaram-

se para “[...] produção de conhecimento para controlar e produzir [...] ações sobre o 

ensino” (GÁLVEZ, 1996, p. 26 apud Silva, Ferreira e Tozetti, 2015, p. 3), fazendo 

assim com que a TSD trazida por Guy Brousseau fosse aceita e utilizada. 

De acordo com Teixeira e Passos (2014), na relação ensino e aprendizagem, 

os docentes e discentes são atores indispensáveis, bem como a interação de ambos 

com o meio (milieu), sendo que: “Segundo Brousseau (1988), o milieu é definido como 

o conjunto de condições externas dentro das quais um ser humano se comporta e 

cresce.” (FIGUEROA E ALMOULOUD, 2018, p.689). Dessa forma, entende-se que: 

 

[...] os comportamentos dos alunos revelam o funcionamento do meio, logo é 
o meio que deve ser modelado, um meio que seja autônomo e antagônico ao 
sujeito. Diz-se autônomo porque o aluno deve se conduzir a partir das 
situações propostas pelo professor. Diz-se antagônico porque deve haver 
certo equilíbrio entre o que se propõe e a capacidade de o aluno se conduzir 
em meio à atividade [...] Este meio, que Brousseau (1996) denominou de 
milieu, deve ser planejado e organizado pelo professor/pesquisador para que 
a aprendizagem ocorra em uma interação baseada em desequilíbrios, 
assimilações e acomodações (SILVA; FERREIRA; TOZETTI, 2015, p.19953).  

 

Brousseau (2018) em seu discurso constatou que ao se comparar o mesmo 

conhecimento matemático em dois ambientes diferentes, tais como em um grupo de 

pesquisadores matemáticos e um grupo de professores do Ensino Fundamental, há 

uma diferença de significado entre eles, pois apesar da vontade de se manter e 

respeitar o sentido universal do conceito, é da natureza humana adaptar para ter 

condições de funcionamento, sendo assim, o ambiente muda a significação, o que é 

conhecido como transposição didática, justificando assim o porquê o milieu que deve 

ser moldado para um melhor processo de ensino e aprendizagem. 
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Sendo assim, é dever do professor selecionar “bons problemas” para essa 

interação aluno-professor-saber, com o intuito de instigar o aluno a procurar o novo 

saber (TEIXEIRA; PASSOS; 2014; p.164). Dessa forma, o professor elabora 

estratégias que levam ao aluno a uma situação adidática, caracterizada pelo aluno 

fazendo descobertas e raciocínios com base no problema proposto, mas sem a 

interferência do professor, dando assim uma certa autonomia para o aluno acerca de 

sua própria aprendizagem. Este processo dessa interação aluno-professor-saber é o 

jogo a qual Brosseau se refere e denomina situação didática (BROUSSEAU,1996). 

Brousseau desenvolveu uma tipologia das situações didáticas, a qual é 

dividida em quatro fases: ação, formulação, validação e institucionalização. Antes das 

fases citadas, o professor cede parte da responsabilidade do aprendizado ao aluno, 

buscando envolvê-lo no jogo e considerando os riscos dessa decisão, Brousseau 

refere-se a esse momento como “devolução”. Assim, o professor passa a ter o papel 

de observador e possível mediador, pois deve evitar intervir na resolução dos alunos 

acerca dos problemas propostos (TEIXEIRA; PASSOS; 2014; p.165).  

A fase da ação, representa o ato do aluno pensar nos possíveis caminhos a 

se tomar para encontrar a resolução do problema, sendo que ao eleger um desses 

caminhos utiliza de um esquema de adaptação com o auxílio da interação com o milieu 

(BARBOSA; 2016). A fase da formulação, ocorre com o aluno explicando qual 

caminho escolheu percorrer, se expressando em linguagem adequada, mas não 

obrigatoriamente a linguagem matemática formal, sendo possível haver “ambiguidade, 

redundância, uso de metáforas, criação de termos semiológicos novos, falta de 

pertinência e de eficácia na mensagem” (TEIXEIRA; PASSOS, 2014, p.165). 

Na fase da validação, os alunos utilizam a linguagem matemática apropriada 

(demonstrações) para argumentar com o interlocutor, podendo ser o professor, outro 

aluno, um grupo de alunos ou a turma em geral, debatendo as escolhas realizadas 

(TEIXEIRA; PASSOS; 2014). E por fim: 

 

[...] a de institucionalização –, em que a institucionalização do saber é 
destinada a estabelecer convenções sociais e a intenção do professor é 
revelada. O professor- [...] retoma a parte da responsabilidade cedida aos 
alunos, conferindo-lhes o estatuto de saber ou descartando algumas 
produções dos alunos e definindo, assim, os objetos de estudo por meio da 
formalização e da generalização. É na institucionalização que o papel 
explícito do professor é manifestado: o objeto é claramente oferecido ao 
aluno. Há, portanto, uma real aprendizagem, reconhecida pelo professor 
(TEIXEIRA; PASSOS; 2014; p.166). 
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Sendo assim, na institucionalização o professor sana as dúvidas vindas das 

soluções obtidas pelos alunos e evidencia a importância da aprendizagem dos 

conceitos ensinados. 

Brousseau (2018) exemplifica a tipologia das situações didáticas com a 

aplicação de um jogo denominado “Quem dirá 20?”, cujo funcionamento se dá da 

seguinte forma: o primeiro jogador pode dizer “1” ou “2”, o segundo soma 1 ou 2 ao 

número dito pelo adversário e o fala, cada qual na sua vez repete o processo de 

acrescentar um ou dois ao número dito pelo outro jogador, ganha aquele que disser 

20 primeiro.  

O professor explica as regras do jogo e propõe aos alunos que joguem 

(momento de devolução), os alunos aceitam o desafio (fase da ação) e formulam 

estratégias para ganhar (fase da formulação) e as aplicam, observando quando são 

efetivas ou não pelo resultado do jogo (fase de validação). Ao fim do jogo o professor 

explica o que há envolvido por trás do jogo (fase de institucionalização), sendo que, 

ao longo do jogo, os próprios alunos percebem que quem chegar em 17 já é o 

ganhador, além de que cada jogo que participam aprendem com os erros anteriores 

para aumentarem suas chances de ganhar nas próximas jogadas (BROUSSEAU, 

2018). Observa-se na situação descrita a interação baseada em desequilíbrios, 

assimilações e acomodações que Brousseau se referiu ao tratar da relação do milieu 

e o processo de aprendizagem. 

Segundo Teixeira e Passos (2014) as situações adidáticas, definidas 

anteriormente, ocorrem nas fases de ação, formalização e validação. As situações 

adidáticas são parte fundamental desse processo de aprendizagem, sendo que o 

professor deve pensar e planejar momentos para que elas ocorram, para isso, há a 

necessidade de se estabelecer um contrato didático, o qual é definido por Brousseau 

como: 

 
[...] o conjunto de obrigações recíprocas e "sanções" que cada parceiro da 
situação didática: - impõe ou acredita impor, explícita ou implicitamente, a 
outros; - e aquelas que lhe são impostas ou que ele acredita que lhe sejam 
impostas, sobre o conhecimento envolvido (BROUSSEAU, 2010, p. 5). 
 

O contrato didático é influenciado por aspectos envolvidos dentro de uma sala 

de aula, tais como, o contexto, as atividades e problemas propostos, os objetivos do 

curso, dentre outros aspectos. Com isso, o contrato estabelecido pode ser alterado, 

ter rupturas e negociações, pois é algo moldável de acordo com a necessidade que 
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se dá, tem-se como exemplo a própria Sequência Didática desenvolvida, a qual 

propõe aos alunos resolverem os problemas propostos sem que o professor 

intervenha, o que para os alunos será uma quebra do contrato didático habitual, o qual 

indica que o professor resolve problemas para os alunos tomarem de exemplo, dá-se 

aí a necessidade de moldar o contrato didático para a nova situação pedagógica 

descrita (BARBOSA, 2016).  

Na próxima seção, há a descrição da metodologia de pesquisa como sendo 

qualitativa, algumas características sobre o público-alvo e decisões tomadas para o 

desenvolvimento da SD, além de sua a apresentação sucinta.  
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3 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa é de cunho teórico qualitativo, na qual a investigação relativa 

aos processos de ensino e de aprendizagem dos alunos, referente à estruturação de 

um milieu para que as situações didáticas possibilitem favorecer a ocorrência das 

fases adidáticas, vindo de encontro com o que Stake (2015) afirma serem 

características que definem um estudo qualitativo:  

 
Fixa-se nos significados das relações humanas a partir de diferentes pontos 
de vista [...] Esse tipo de estudo reconhece que as descobertas e os relatórios 
são frutos de interações entre o pesquisador e os sujeitos [...] Esforça-se para 
ser naturalístico, para não interferir nem manipular para obter dados (STAKE, 
2015, p.25). 
 

Esta pesquisa descreve o uso de um livro paradidático como material de apoio 

ao longo de uma Sequência Didática desenvolvida pela pesquisadora. Sendo assim, 

buscamos nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica - Matemática os possíveis 

conteúdos a serem desenvolvidos a partir do uso do livro “Cozinhando & Aprendendo: 

Unidades de Medida” (OLIVEIRA; WERLE; GARCIA, 2019. Não publicado1). 

Considerou-se o conteúdo presente no livro e a sua linguagem e optou-se por utilizar 

o livro como revisão do conteúdo Unidades de Medida e sua associação com o 

conteúdo de Áreas de Polígonos, trabalhado no 7º ano do Ensino Fundamental II. Este 

material paradidático, ao longo da Sequência Didática, se apresentou em forma de 

problemas desenvolvidos com os mesmos personagens do livro paradidático.  

Ao planejar a Sequência Didática observou-se a grande quantidade de 

possíveis conteúdos a serem aplicados, fazendo com que uma seleção cuidadosa se 

fizesse necessária, pois se utilizou de 5 hora-aulas para o desenvolvimento da 

Sequência Didática, com isso delimitou-se aos conteúdos: polígonos, círculo e 

poliedros, porém devido ao tempo e a extensão dos conteúdos, decidiu-se trabalhar 

somente polígonos. A pesquisadora se dirigiu à uma instituição de ensino, localizada 

em Cafelândia-PR e experimentou a SD em uma turma do 8º Ano do Ensino 

Fundamental II no período matutino com 33 alunos. Sendo que as aulas 2 e 3, bem 

como, as aulas 4 e 5 foram geminadas. 

 
1 Quando o livro foi desenvolvido, não houve a oportunidade nem a busca por publicá-lo. Como o livro 
possui autoria conjunta, todos os membros devem mostrar interesse para a sua publicação, por não ter 
sido o caso na época, não foi possível a publicação. 
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A seguir a SD será descrita sucintamente (QUADRO 1), sendo aprofundada na 

próxima seção, evidenciando quais atividades foram planejadas e propostas, bem 

como, os objetivos esperados (priori) para com elas. 

 
QUADRO 1: DESCRIÇÃO SUCINTA DA SD 

Aula 
Data de 

aplicação 
Atividades Propostas Objetivos 

1 21/03/2022 

• Leitura do livro “Cozinhando 
& Aprendendo: Unidades de 
Medida”; 

• Atividade 1 – Parte 1. 

• Retomar as Unidades de Medida, 
principalmente as associadas ao 
cálculo de área; 

• Familiarizar com os personagens da 
história; 

• Retomar o cálculo de área do 
retângulo aprendido no 6º Ano do 
Ensino Fundamental II. 

2 e 3 22/03/2022 

• Atividade 1 – Parte 2; 

• Atividade 2 e entrega do 
material manipulável; 

• Atividade 3. 

• Associar as unidades de medida de 
comprimento (cm) e as unidades de 
medida de área (cm²) com o cálculo de 
área do retângulo e quadrado; 

• Introduzir o conceito de decomposição 
de áreas; 

• Associar o paralelogramo com o 
retângulo para concluir que ambos 
têm a mesma fórmula para o cálculo 
de área e no processo, identificar 
triângulos e sua associação com o 
retângulo. 

• Associar o cálculo de área do trapézio 
ao do paralelogramo. 

4 e 5 24/03/2022 

• Institucionalização Atividade 
3; 

• Atividade 4 e entrega do 
material manipulável; 

• Atividade 5. 

• Associar o cálculo de área do losango 
ao cálculo de área do retângulo; 

• Exercitar e associar o conceito de 
decomposição de áreas às fórmulas 
de cálculo de área apresentadas nas 
aulas anteriores. 

Fonte: A autora (2022) 
 

Em suma, as atividades foram desenvolvidas pelos alunos que estavam 

divididos em grupos de até 6 membros. Ao longo da sequência, há algumas questões 

que auxiliaram os alunos na resolução das atividades, as quais foram aplicadas 

somente quando necessárias ao constatar a dúvida do(a) aluno(a) enquanto a 

pesquisadora caminhava observando os grupos pela sala de aula. Ressalta-se que as 

questões foram pensadas de modo a não induzir a resposta ao aluno, somente auxiliá-

lo. 

Na seção seguinte, há a descrição densa da SD, bem como os resultados e 

análises de sua experimentação em sala.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta seção há duas subseções, a primeira descreve detalhadamente a 

Sequência Didática, apresentando quais as ações da pesquisadora, atividades 

propostas e resoluções, bem como o que se esperava das mesmas. Já a segunda 

subseção apresenta  os resultados oriundos da aplicação da SD, apresentando 

excertos obtidos das transcrições de áudios e vídeos registrados pela pesquisadora, 

assim como a análise tendo como base a TSD. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DENSA DA SD 

 

4.1.1 Aula 01 

 

Iniciou-se com a disponibilização do livro “Cozinhando & Aprendendo: 

Unidades de Medida”. O livro conta a história de Dona Mary cozinhando bolinhos de 

chuva com seus netos Marília e Gabriel, os quais ao longo da receita se deparam com 

unidades de medida de massa, capacidade, volume, comprimento, temperatura e 

tempo. A leitura do livro pode ser feita de diversas maneiras, tais como: o professor 

narrando para os alunos, o professor como um dos personagens e dois alunos como 

os demais personagens, três alunos como personagens ou dividir a turma em grupos 

para fazerem a leitura entre si. Dentre tais possibilidades, a pesquisadora optou por 

convidar três alunos para representarem os personagens da história. Estima-se em 

torno de 20 a 30 minutos para a leitura.  

O objetivo desta proposta se baseia no conceito de devolução, visto que, ao 

perceber as personagens nos colegas, esperava-se que os alunos se engajem na 

resolução da tarefa, contribuindo com a estruturação do milieu, o qual constituiu-se 

pelo livro e as interações dos alunos para com ele, bem como as interações entre os 

alunos, as quais foram provocadas pelos assuntos abordados no livro. 

Após a leitura, com os alunos já familiarizados com os personagens e o 

contexto, bem como revisado o conteúdo trazido no livro, propusera-se a atividade 1 

(FIGURA 1) para que os alunos, divididos em grupos com 6 membros, tentassem 

resolver sem que a pesquisadora intervenha, desta forma, o conceito de devolução 

novamente sustenta teoricamente estas ações. Através da interação com a atividade 
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proposta, o aluno estava sujeito a pensar que ações o levaram a resposta, pode 

formular seu raciocínio e discuti-lo com os demais colegas do grupo, e ainda, com os 

demais grupos, possibilitando que houvesse as fases adidáticas. 

 

FIGURA 1 - PRIMEIRA PARTE DA ATIVIDADE 1 

 
FONTE: a autora (2022). 

 

A primeira parte dessa atividade teve como objetivo retomar o cálculo de área 

de retângulo (base x altura) visto no 6º ano do Ensino Fundamental, em caso de 

dúvida, a pesquisadora auxiliou-os com a pergunta: “Quantos quadrados têm na 

massa dos netos?” a qual é um raciocínio paralelo à pergunta principal que tem como 

possível resposta: “Se contar um por um vemos que tem 6, mas 3 vezes 2 também é 

6, podemos contar quantos quadrados tem nos lados e multiplicar!”. Este é um dos 

caminhos para a resposta do problema principal: “Contando quantos quadrados tem 

dos lados e multiplicando, temos que 3 vezes 4 é igual a 12 quadrados/ pastéis”.  

Ao observar que os alunos já finalizaram suas respostas para a atividade, 

obtendo um resultado do tipo: “multiplicar as laterais”, começou-se a fase de 

institucionalização, na qual houve a troca de informações através do diálogo dos 

grupos entre si e com a pesquisadora, além de ser revelada a fórmula do cálculo de 

área do retângulo com o rigor matemático: A retângulo = base x altura = b x h. Esta fase 

se justifica, por confirmar ou corrigir os resultados trazidos pelos alunos, bem como 

afirma o saber explorado pela atividade. 

 

4.1.2 Aula 02 
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Na segunda aula, deu-se sequência à atividade 1, propondo-se a segunda 

parte da atividade (FIGURA 2), a qual associa as unidades de medida de comprimento 

de áreas ao problema trazido na história. Os alunos se reunirem em grupos de 6 

membros, facilitando a organização da sala e as interações com o milieu: atividade, 

aluno e aluno. Solicitou-se que um(a) aluno(a) realizasse a leitura da atividade. 

 
FIGURA 2 - SEGUNDA PARTE DA ATIVIDADE 1 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

Com a primeira parte da tarefa, esperava-se que os alunos se familiarizassem 

com o método de cálculo da área do quadrado: base vezes altura ou lado vezes lado, 

podendo assim calcular a massa de cada pastel sendo 10 cm vezes 10 cm que é igual 

a 100 cm². Uma vez tendo sido constatado que todos os alunos finalizaram a primeira 

parte da tarefa, a pesquisadora questionou-os: “Vocês já sabem o valor da área de 

cada pastel, mas quantos pastéis temos ao todo? Qual a área total desses pastéis?”.  

Há mais de um modo de se resolver este problema: um deles é calcular a área 

da massa de cada personagem e depois somar para ter o total de massa produzida 

(6 pastéis de 100 cm² = 600 cm² e 12 pastéis de 100 cm² = 1200 cm², então 600 + 

1200 + 600 = 2400 cm² de massa para fazer 24 pastéis), possibilitando a inserção do 

conteúdo de “área por decomposição” que se fez na etapa de institucionalização 

através da FIGURA 3. Dado o tempo de os alunos terminarem de resolver, fez-se a 

institucionalização, com o levantamento de respostas com a turma, discutindo e 

debatendo como a turma raciocinou para a resolução e apresentou os resultados. 
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FIGURA 3 - ÁREA POR DECOMPOSIÇÃO 

 
FONTE: a autora (2022). 

 

Para o segundo momento, desafiou-se os alunos, ainda divididos nos mesmos 

grupos, a resolverem a segunda atividade proposta (FIGURA 4), a qual trabalha o 

conceito da área do paralelogramo. Novamente, é o conceito de devolução que 

sustenta a ação de requisitar um estudante que ainda não tivesse lido ao longo das 

outras aulas, para que lesse a atividade, após a leitura os grupos tentaram resolvê-la. 
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FIGURA 4 - ATIVIDADE 2 

  
FONTE: A autora (2022). 

 
Os alunos se depararam com uma forma de massa incomum, o 

paralelogramo, o qual é parecido com o exercício da aula passada, mas ao mesmo 

tempo diferente, possíveis pensamentos como “Para que complicar? Quem consegue 

cortar a massa errada assim? Como que faço a medida disso? Que desperdício de 

massa! Quantos pastéis dará?” poderiam vir à tona, a partir desse estranhamento e 

da responsabilidade cedida a eles para que proponham uma solução, começaram a 

pensar o que fariam para calcular o desejado, ensejando a fase adidática de ação. 

Para essa atividade, a pesquisadora disponibilizou uma folha em formato de 

paralelogramo e uma régua, pois dessa forma o aluno pode visualizar melhor como 

resolver o problema com base no que já aprendeu, sendo que, grande parte dos 

alunos têm consigo o pensamento: “Se foi entregue é porque usarei para responder”, 

isso se deve ao fato de que o contrato didático estabelecido e que os alunos estão 

acostumados, trazem esse raciocínio, o qual exemplifica a importância do Contrato 

Didático que orienta e guia as ações dos alunos e professores. A entrega desse 

material manipulável agregou-se ao milieu, influenciando as interações dos alunos. 

A pesquisadora optou por fazer em folha sulfite A4, imprimiu vários e recortou, 

porém, não o fez em escala com o paralelogramo da atividade, devido ao rendimento 

de espaço. Para fazer em tamanho real necessitaria de 34 folhas com dimensões 

50cmx30cm dificultando assim a disponibilidade do material, bem como o manuseio 

para a atividade. Esse modelo está ilustrado abaixo na FIGURA 5. 
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FIGURA 5 - MATERIAL MANIPULÁVEL: PARALELOGRAMO 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

O objetivo da atividade era que o aluno percebesse que ao decompor o 

paralelogramo pode-se obter um retângulo, o qual já é conhecida a forma de calcular 

a área, sendo assim, basta um “corte” (equivalente à altura (h) do paralelogramo) e 

uma mudança de posicionamento, conforme representado na FIGURA 6. Dessa 

forma, no caso dos alunos que tiveram dificuldades, foram questionados acerca do 

que pede o enunciado do exercício: “Tem como fazer quadrados naquela massa como 

antes?”, esse questionamento atrelado com o material oferecido para que manipulem 

pode proporcionar um auxílio para a resolução dos alunos. 

 
FIGURA 6 - TRANSFORMANDO UM PARALELOGRAMO EM UM RETÂNGULO 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
Ao encontrarem o retângulo é possível observarem que há a mesma 

quantidade de massa da atividade 1, mas desta vez há apenas 9 pastéis, já que as 

demais partes cortadas, se juntas resultam em 3 pastéis cortados “errado”, isto é, 

"pastéis incompletos" que não possuem forma quadrangular. Com estes 3 pastéis 

cortados “errado”, podemos ver dois triângulos que formam um retângulo (FIGURA 7), 

podendo assim associar a área do triângulo sendo metade da área de um retângulo 

(𝐴 =  
𝑏×ℎ

2
). Devido ao tempo da aula, a institucionalização da atividade apresentada 
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se deu na aula 03, dessa forma, os alunos tiveram mais tempo para pensarem em 

suas resoluções. 

 
FIGURA 7 - TRANSFORMANDO UM RETÂNGULO EM DOIS TRIÂNGULOS 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

4.1.3 Aula 03 

 

Para a terceira aula a pesquisadora institucionalizou a atividade 2 proposta na 

segunda aula, com os alunos posicionados em grupos de 6 membros, os 

questionando se encontraram outra forma geométrica durante a resolução da 

atividade (o triângulo), em caso de não terem percebido, disponibilizou-se em torno 

de 5 minutos para que pensassem a respeito, seguido de discussões acerca dos 

raciocínios desenvolvidos por eles, apresentou-se as fórmulas do cálculo de área dos 

três polígonos vistos: retângulo, paralelogramo e triângulo, a pesquisadora instigou os 

alunos a associarem os raciocínios percorridos por eles com as fórmulas 

apresentadas naquele momento, como por exemplo: “Como vocês pensaram para 

chegar na resposta?”, “O que usaram para chegar nesse resultado?”, “Vocês usaram 

este termo, mas comparando com a fórmula, como chamamos?" (Exemplo: os alunos 

podem utilizar os termos “laterais” ou “dimensões”, os quais correspondem a “lados” 

ou “Base” e “Altura”). Após a discussão, explicou-se e evidenciou os resultados 

esperados da atividade proposta, conforme engloba a fase de institucionalização. 

No segundo momento, iniciou-se a terceira atividade (FIGURA 8 e 9), a qual 

a pesquisadora incentivou um(a) aluno(a) a lê-la, dessa forma, a pesquisadora cedeu 

parte de sua autoridade aos alunos, caracterizando o conceito de Devolução. Essa 

atividade desafiou os alunos a encontrarem a área do trapézio a partir de um 

paralelogramo. Sendo que os alunos estavam divididos em grupos de 6 membros. 
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FIGURA 8 - ATIVIDADE 3: PARTE I 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
FIGURA 9 - ATIVIDADE 3: PARTE II 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
Esperava-se que os alunos se engajassem na atividade, de forma a pensarem 

que a partir do cálculo da Área do paralelogramo, trazido nas aulas anteriores, 

obteriam um possível caminho para a resolução. Perguntas como: “Por que será que 

tem letras de cor diferente no enunciado? A base do paralelogramo pode ser toda 

aproveitada?” os auxiliaram ao longo das suas discussões. 

Uma possível forma de raciocínio dos alunos é: 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 =  𝑏 × ℎ, a 

massa está dividida pela metade, isso é dividida em 2, sendo assim, 𝐴 =  
𝐵×ℎ 

2
, mas o 
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corte não está feito para que fique dois triângulos ou dois retângulos, ou  dois 

paralelogramos, então tenho que separar melhor a área que está “Boa”, da área que 

está “com bolhas”, essa parte é a base do paralelogramo que poderão separar em 

duas partes: uma maior (B) e outra menor (b), então: 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑝é𝑧𝑖𝑜  =  
(𝐵+𝑏)×ℎ 

2
=  

𝐵.ℎ

2
+

𝑏.ℎ

2
. 

A resposta para a atividade será: 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑝é𝑧𝑖𝑜  =  
(𝐵+𝑏).ℎ 

2
=  

(3+1).3 

2
= 6 , isto é, 3 pastéis 

bons e, juntando os pedaços cortados “errados”, 3 pastéis cortados errados (FIGURA 

10). Novamente, devido ao tempo, institucionalizou-se a atividade na aula seguinte. 

 
FIGURA 10 - RESPOSTA DA ATIVIDADE 3 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

4.1.4 Aula 04 

 

A quarta aula começou com a turma se organizando em grupos de 6 

membros, seguida da institucionalização do conceito da área do trapézio comparando 

a fórmula oficial com os raciocínios trazidos pelos alunos. E disponibilização da 

atividade 4 (FIGURA 11), a qual foi lida por um(a) aluno(a), iniciando o conceito de 

devolução, esperando-se que a partir dele, os alunos tentassem resolver a atividade 

que envolve o conceito de área de losango, utilizando os conceitos trazidos nas 

demais atividades: Área do retângulo, área do triângulo, decomposição de áreas e 

cálculo com a unidade de medida de área cm². Dessa forma, pretendeu-se que os 

alunos passassem pelas fases adidáticas ao se depararem com a atividade a ser 

respondida e o material manipulável a ser entregue, descrito a seguir. 
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FIGURA 11 - ATIVIDADE 4 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

Para auxiliar na resolução da atividade, entregou-se um material manipulável: 

um papel em formato de losango, tanto vazado quanto o da forma em si, para que os 

alunos pudessem manipular e transformar o losango em metade de um retângulo, 

conforme evidenciado na FIGURA 12 e 13. A pesquisadora optou por imprimir o 

material manipulável nas dimensões trazidas na atividade, isto é, um quadrado de 

10cmx10cm com um losango retirado de dentro com 50 cm², sendo recortado com o 

uso de tesoura e estilete. A escolha das dimensões se deu da hipótese que os alunos 

poderiam assimilar melhor a situação proposta com as medidas trazidas no 

enunciado, fazendo com que a imersão no problema se desse de forma mais fácil. 

 
FIGURA 12 - TRANSFORMANDO UM LOSANGO EM UM RETÂNGULO 

 
FONTE: A autora (2022). 
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FIGURA 13 - MATERIAL MANIPULÁVEL: LOSANGO 

 
FONTE: A autora (2022). 

 

Parte-se da hipótese que, sem o material manipulável, o aluno poderá se 

confundir ao ler “o losango é um paralelogramo” e concluir que a área é somente base 

vezes altura. 

 

4.1.5 Aula 05 

 

Iniciou-se a quinta aula os questionando se finalizaram a resolução, caso não 

o tivessem feito, retomou-se a atividade com um(a) aluno(a) lendo-a e lembrando-os 

da entrega do material manipulável, disponibilizando mais tempo para pensarem e 

formularem suas respostas. Em caso de aulas geminadas, não é necessária essa 

retomada, somente a disponibilização do tempo para terminarem de resolver a 

atividade. 

Para a atividade 4, esperou-se que, com as áreas do retângulo e do 

paralelogramo já institucionalizadas como sendo 𝐴 =  𝐵 × ℎ, os alunos poderiam 

comparar com o retângulo inicial e verificar que o losango forma metade desse 

retângulo e, com isso, poderiam concluir que 𝐴 =  
𝐵×ℎ 

2
, que é igual a área de um 

triângulo. Contudo, na fase de institucionalização, a pesquisadora esclareceu que 

nesse caso, a terminologia correta é Diagonal maior (D) vezes a diagonal menor (d), 

podendo utilizar do esquema gráfico apresentado na FIGURA 14.  

 



29 

   
 

FIGURA 14 - REPRESENTAÇÃO DAS DIAGONAIS DE UM LOSANGO DENTRO DE UM 
RETÂNGULO 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
Após os(as) alunos(as) terminarem suas resoluções, a pesquisadora 

institucionalizou, os questionando “Que conceitos vocês usaram para resolver?”, 

“Como raciocinaram?”, “Obtiveram qual resposta?”, “Como podemos relacionar com 

a fórmula 𝐴 =
𝐷.𝑑

2
?”. Finalizando a institucionalização com a correção da resposta da 

atividade, que é 𝐴𝑙𝑜𝑠𝑎𝑛𝑔𝑜  =  
𝑏.ℎ

2
=

𝐷.𝑑

2
=  

10 .10

2
= 50𝑐𝑚² . 

Como última atividade (FIGURA 15), temos uma massa com formato de casa 

que está cortada em quadrados (pastéis), a qual um(a) aluno(a) se disponibilizou para 

ler. O objetivo dessa atividade era trabalhar o conceito de área por decomposição, 

abordado na aula 02.  

 
FIGURA 15 - ATIVIDADE 5: ÁREA POR DECOMPOSIÇÃO 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
Após andar pelas carteiras, a pesquisadora institucionalizou a atividade, 

fazendo uso da FIGURA 16, a qual ilustra que a massa pode ser dividida em um 
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trapézio e um retângulo ou dois triângulos e um retângulo, finalizando assim a 

Sequência Didática. 

 
FIGURA 16 - INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 5: ÁREA POR DECOMPOSIÇÃO 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
No caso, a professora regente da turma participou da aplicação da Sequência 

Didática proposta, ao final, convidou-se para uma entrevista com a intenção de obter 

sua opinião, observações, comentários e sugestões de melhoria. A justificativa para o 

convite se dá ao considerar a experiência profissional da professora regente, bem 

como seu conhecimento mais aprofundado sobre a composição da turma, isto é, o 

saber detalhes acerca do rendimento, aprendizado e perfil dos alunos. 

Na próxima seção, realiza-se a análise dos dados produzidos a partir da 

experimentação da Sequência Didática, isto é, a posteriori. 
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4.2 RESULTADOS 

  

A TSD, apresentada na seção 2 do presente trabalho, possui uma tipologia 

dividida em fases, precedida do conceito de devolução há as fases adidáticas (ação, 

formulação e validação) e a fase didática (institucionalização), sendo de 

responsabilidade do(a) professor(a) preparar e elaborar situações que as 

proporcionem. Sendo assim, a seguir busca-se identificar essas fases ao longo da 

aplicação da SD descrita na seção anterior, a qual foi registrada em vídeo e áudio, 

fazendo uso de um notebook e dois celulares, com a devida autorização dos 

envolvidos. Infelizmente, devido ao equipamento disponível ser limitado, isto é, não 

suportar plenamente as funções requeridas, as gravações registradas foram de má 

qualidade, interferindo na coleta dos dados a serem analisados. Vale lembrar que as 

aulas 2 e 3, bem como, 4 e 5, foram geminadas, o que contribuiu para o andamento 

da SD, pois os alunos puderam dar continuidade aos seus raciocínios e atividades por 

um tempo maior do que se as cinco aulas fossem separadas. 

 

 

4.2.1 Aula 1 

 

A aula iniciou com a pesquisadora fazendo uma breve apresentação sobre si 

e o porquê estaria aplicando as aulas no lugar da professora regente. Em seguida, 

pediu-lhes para formarem grupos de até 6 membros e quem gostaria de ler, alertando-

os que haveria uma personagem que teria mais falas do que os outros dois, muitos se 

voluntariaram, então escolheu-se aqueles que levantaram a mão primeiro de acordo 

com o personagem que queriam e os demais voluntários foram avisados que ao 

decorrer das aulas teriam mais atividades a serem lidas e espaço de fala para todos. 

Observou-se que a turma se mostrou muito interessada em participar da leitura e 

curiosos com o que viria a seguir. A organização e leitura do livro “Cozinhando & 

Aprendendo: Unidades de Medida” levou em torno de 20 minutos, conforme o previsto. 

Após a leitura, um dos alunos voluntários leu a primeira atividade e a 

pesquisadora os instruiu: 
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Pesquisadora Então gente, eu preciso que vocês pensem, discutam entre si, discutam 
entre os grupos, rabisquem, anotem, agora é com vocês… Vocês têm 
um tempão para pensarem como responderão isso e a prof. ficará 
observando… Depois a gente discute sobre isso… [Registro transcrito 
referente à aula 01 da SD] 

 

Com isso, parte do contrato didático foi apresentado, bem como, o conceito 

de devolução foi proposto aos alunos, instigados a discutir possíveis resoluções e 

resultados para a atividade, caracterizando assim, as fases adidáticas, as quais foram 

identificadas pela pesquisadora, entretanto, os excertos não foram registrados pela 

má qualidade do áudio e deficiência de bons equipamentos de gravação. 

Para a institucionalização, a pesquisadora instruiu os grupos a 

compartilharem seus raciocínios, de forma ordenada para que todos 

acompanhassem, sendo questionados acerca do que pensaram no primeiro momento 

após a leitura da atividade.  

 

Aluno 1 [Grupo 1]: Pela imagem, tipo assim, ela cortou 12 quadrados, e ela os desafiou a 
contarem, a falarem a quantidade que ela cortou, contando o mínimo de 
quadrados, então a gente pensou que multiplicando as duas dimensões, 
4x3 dá 12. 

Aluno 2 [Grupo 2]: Eu imaginei o tamanho de um pastel, eu coloquei tipo, a Marília daria 
um pastel, a Mary daria dois pastéis, três pastel, o Gabriel daria um 
pastel, pensando nas quantidades, ou só 2 pastel e meio o da Mary. 
[Aluna acompanhada de professora auxiliadora – possuí laudo médico] 

Aluno 3 [Grupo 3]: No primeiro momento eu achei que faria de vezes, eu pensei e percebi 
que não era de vezes, porque ia dar outro resultado  

Aluno 4 [Grupo 4]: Eu fiz as contas baseado nos quadrados de cada retângulo … pastel 

Aluno 5 [Grupo 5]: A gente pensou contando cada quadradinho, somando o que tem ali B, 
C, D… Deu 24… [Registro transcrito referente à aula 01 da SD] 

 

A partir do excerto acima, observa-se que houve poucos grupos que 

chegaram ao objetivo da questão, sendo que muitos não prestaram a devida atenção 

ao enunciado da atividade, a qual pedia COMO os personagens descobriram a 

quantidade e não QUAL era a quantidade, sendo que tinham como condição contarem 

o mínimo de pastéis possíveis. Cada grupo optou por sua própria resolução como 

sendo a melhor estratégia, sendo assim, a pesquisadora institucionalizou e indicou 

qual era a possível resolução correta. 

Ressalta-se ainda que as discussões acerca dos raciocínios percorrido para 

obterem os resultados apresentados no excerto, bem como, as discussões entre os 

grupos, não foram registrados devido a incapacidade do equipamento e infraestrutura 

disponíveis. Nesta aula, o equipamento de gravação de áudio estava posicionado ao 
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fundo da sala, entre os grupos, com o intuito de captar todas as falas de discussões, 

porém o registrado resultou em falas ruidosas e indecifráveis, não possibilitando a 

análise de qual interlocutor estava falando e a que grupo pertencia. 

 

4.2.2 Aulas 2 e 3 

 

A aula iniciou com a turma pedindo se poderiam se reunir em grupos 

novamente, a pesquisadora autorizou e os lembrou que deveriam ser grupos de até 6 

membros. Observou-se que a maioria dos grupos tinham a mesma composição de 

membros do que a aula anterior. Dando sequência, convidou-se os alunos a se 

voluntariarem para as leituras das aulas, por ordem de manifestação, escolheu-se o 

aluno da vez, que leu a segunda parte da atividade 1, contudo, a turma estava agitada 

e ele teve que ler novamente a pedido da pesquisadora que havia chamado a atenção 

de seus colegas. Após a leitura, a pesquisadora os instruiu a tentarem resolver, 

passando a ter o papel de mediadora. 

Ao longo das discussões nos grupos, percebeu-se a dificuldade de alguns 

alunos em associar o exercício proposto como sendo uma continuação da atividade 1 

experimentada na aula 1. 

 

Aluno 6 [Grupo 6] “[…] todos esses pastéis" ela está falando de quantos pastéis?  

Pesquisadora Em relação a atividade passada, é uma continuação. 

Aluno 6 Que é 24? 

[...]  

Aluno 7 [Grupo 7] 1ª, a outra não, porque tipo assim, quantos pastéis vão ser? É a mesma 
coisa da outra? 

Pesquisadora Vocês já sabem quanto de área cada pastel tem? 

Aluno 7 Sim! 

Pesquisadora Mas quantos pastéis temos ao todo? 

Aluno 7 40? 

Pesquisadora Eu não falei números, eu estou perguntando [risos] [Registro transcrito 
referente à aula 02 da SD] 

 

Teoriza-se que se a aula 2 fosse geminada à aula 1 os alunos teriam 

associado de maneira mais fácil a continuidade da atividade 1, pois se recordariam 

das informações com mais facilidade. Como não houve entrega da atividade de forma 

impressa, muitos alunos não anotaram as informações e raciocínios da aula 1, mesmo 

com as instruções dadas pela pesquisadora logo após a leitura das atividades, esse 
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fato fez com que o dado sobre a quantidade de pastéis se perdesse, impossibilitando 

a continuação da resolução da segunda parte da atividade. 

Outro fato evidenciado ao observar as discussões dos alunos é a confusão 

entre “perímetro” e “área”, conforme apresentado nas falas: 

 

Pesquisadora Quanto vale a área de cada pastel? 

Aluno 7 [Grupo 7] 40 cm, não? 

Pesquisadora Como você fez isso? 

Aluno 7 4 x 10 cm 

Pesquisadora Por quê? 

Aluno 7 Porque tem 4 lados [Registro transcrito referente à aula 02 da SD] 

 

Devido a essa confusão, os alunos não conseguiram percorrer os raciocínios 

que levam ao objetivo esperado e planejado, já que, enquanto o conceito de área é 

definido como a multiplicação dos lados, o de perímetro se refere à soma dos lados, 

causando assim uma divergência nos resultados. Vale lembrar que o conceito 

trabalhado na Sequência Didática é justamente o da área, ao confundirem-se com o 

conceito de perímetro e perceberem essa situação, abre-se espaço para trabalhar-se 

a construção deste conceito, o qual é o propósito das atividades apresentadas. 

Além disso, os alunos sentem a necessidade de confirmar com a 

pesquisadora, se estão trilhando o caminho certo para a resposta, se entenderam 

corretamente o enunciado, ou ainda, pedem dicas para como chegar na resposta. 

Uma possível justificativa para tal ação é a que os alunos perceberam sua confusão 

citada anteriormente, com isso, tem-se a oportunidade de explorar essa confusão para 

estruturar um milieu que lhes possibilite a construção do conceito de área. Além disso, 

essa ação de procura à pesquisadora se deve ao fato de que o contrato didático que 

os alunos estão habituados ser voltado ao professor sendo detentor de respostas, e 

por isso, o buscam ao primeiro sinal de incerteza, consequentemente, não 

desenvolvem o hábito de errar para aprender, de pensar e tentar para alcançar uma 

possível resolução.  

 

Aluno 1 [Grupo 1] Professora, só uma pergunta: aquela segunda pergunta, é a área de 
todos os pastéis que Mary fez, né? Ah bom! 

[...]  

Pesquisadora E aí? Chegaram em alguma coisa? 

Aluno 8 [Grupo 5] Ela tentou e conseguiu chegar em nada. 

Pesquisadora Continue tentando mais um pouco, vamos ver. 

Aluno 8 Quer dar dica não prof.? 
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Pesquisadora Não posso, é contra a minha metodologia [Registro transcrito referente 
à aula 02 da SD] 

 

Com isso, notou-se a dificuldade dos alunos em perpassar as fases adidáticas 

de ação, formulação e validação, bem como, a dificuldade da pesquisadora em não 

intervir ao ver a frustração e não poder sanar as dúvidas trazidas a ela. 

 

Pesquisadora E aí meninas, conseguiram a primeira questão? 

Aluno 8 [Grupo 5] Fomos longe, mas não chegamos a nada 

[...]  

Aluno 9 Ein, mas tipo assim, lá no desenho estava 3 lados de comprimento e 4 
de largura, cada quadradinho, então assim, 10 vezes esse valor, ia dar 
mais ou menos 100, se desse, tipo 300 de comprimento e 400 de 
largura? 

Aluno 8 Mas professora, é tipo para a gente ver quanto tem a área ou para a 
gente somar quanto cm tem 4 quadradinhos? 

Pesquisadora Leia a questão 

[...]  

Pesquisadora Já conseguiram responder a 1ª pergunta? 

Aluno 5 Não 

Pesquisadora Como vocês acham que resolve? 

Aluno 8 Eu achei um jeito meio assim… 

Aluno 5 Eu não lembro o que é a área. 

Aluno 8 A área é o que está dentro! 

Aluno 5 Tá, mas e os cálculos? A gente não sabe fazer esse cálculo. 

Aluno 8 HRUM! [no sentido de uma frustração] 

[...]  

Aluno 8 Mas daí quando ela fala “de cada pastel”, é tipo está ela e os dois netos, 
aí é só dela ou dos dois netos também? 

Pesquisadora Leia a pergunta 

Aluno 8 “Se cada lado do pastel tem 10 cm de comprimento, quanto de área têm 
cada pastel?”, Ah tá! 

Pesquisadora Um pastel mede quanto de área? [Parafraseou-se a pergunta lida] 

Aluno 8 Ah! De área? De área a gente não sabe, por isso a gente está fazendo 
o cálculo. [Registro transcrito referente à aula 02 da SD] 

 

Para tais momentos, as perguntas planejadas para auxiliá-los foram feitas, 

pediu-se para lerem novamente a atividade e sugeriu-se que continuassem a pensar, 

rabiscar, tentar e discutir para obterem algum resultado. Nota-se que após a discussão 

apresentada o grupo em questão começou a perceber a distinção do que pensavam 

ser o conceito “área” e do que realmente é este conceito. Percebe-se que os grupos 

perpassaram as fases adidáticas pois pensaram e tentaram (fase de ação), 

dialogaram entre si e entre os demais grupos (fase de formulação) e explicaram para 

a pesquisadora procurando a confirmação de seu resultado (validação). Após todos 

decidirem uma resposta, a pesquisadora institucionalizou ao perguntar no coletivo a 

resposta de cada grupo.  



36 

   
 

 

Pesquisadora Como vocês fizeram para responder a primeira pergunta? 

Aluno 4 [Grupo 4] Eu somei o quanto de quadrado de massa que tinha. 

Pesquisadora Certo, e vocês chegaram em qual resposta? 

Aluno 4 24 quadrados 

[...]  

Aluno 8 [Grupo 5] A gente foi vendo o perímetro, tipo assim, a gente contou dois e 
multiplicou por quanto de fileirinha que tinha, entende? 

Pesquisadora Certo, e quanto cada pastel tem de área então? Chegaram a um 
resultado? 

Aluno 6 [Grupo 6] Em 40 cm de perímetro 

[...]  

Aluno 10 [Grupo 1] A área de cada pastel é 100, porque nós multiplicamos cada lado, os 
dois lados que dá 10 

Pesquisadora E por que você multiplicou cada lado? 

Aluno 10  Para chegar na área dele, e dá 2400 o tanto de cm que ela abriu a massa 

[...]  

Pesquisadora E aqui gente, como que vocês fizeram? Quanto cada pastel tem? 

Aluno 7 [Grupo 7] É 40 cm 

[...]  

Pesquisadora E aqui, quanto cada pastel tem? 

Aluno 3 [Grupo 3] 24 pastéis, só que daí a área de um quadrado é 40… 

[...]  

Aluno 11 [Grupo 8]  A gente chegou no resultado da área que é 100, daí fez o 24 por 100 
que deu 2400 [Registro transcrito referente à aula 02 da SD] 

 

Mesmo após as discussões, poucos chegaram ao objetivo da atividade, 

alguns tiveram um raciocínio parcialmente correto, mas a grande maioria não chegou 

ao objetivo, pois permaneceu com o conceito de “perímetro” ao invés de “área”. A 

pesquisadora acredita que subestimou o conhecimento prévio que teriam, pois não 

esperava a confusão destes dois termos vistos em anos escolares anteriores. Seguiu-

se a aula com a institucionalização da atividade, momento em que a pesquisadora 

confirmou duas formas de resolução e introduziu o conceito de decomposição de área. 

Dando sequência, um aluno efetuou a leitura da atividade 2 enquanto a 

pesquisadora entregava os materiais manipuláveis e as réguas disponibilizadas pela 

escola, sem especificar os motivos dessa entrega. E disponibilizando o restante da 

aula para as discussões. Os alunos utilizaram a régua como instrumento de medição, 

acreditando que as medidas dos modelos manipuláveis seriam fiéis às medidas 

apresentadas na atividade, ou ainda, a utilizaram para traçar linhas formando 

quadrados no modelo.  

 

Aluno 10 [Grupo 1] Professora, a gente mediu a área e essa parte que tem 4 cm e essa 
4,8 cm, né? 

[...]  

Aluno 1 [Grupo 1] É 4 e pouquinho ou 5 cm? 
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[...]  

Aluno 8 26 está perto do resultado? 

Pesquisadora Não sei, como vocês chegaram nisso? 

Aluno 5 fazendo desenho 

Aluno 8 fazendo os quadradinhos 

Aluno 9 é que deu 26 inteiros e agora só falta somar o que está nas 
pontinhas… 

Aluno 8 A gente fez igual a nona, ela não pediu para a gente fazer em 
quadradinhos? A gente fez em quadradinhos, daí deu esse resultado 

Aluno 5 Junta esses dois daí dá 27 e meio, aí sobra um pedaço você frita lá e 
come, eu faço isso! [Registro transcrito referente à aula 02 da SD] 

 

Observou-se que lhes faltou a interpretação do enunciado que trazia a frase: 

“pediu a seus netos se tinha como fazer quadrados naquela massa que nem antes e 

quantos pastéis daria… Como eles responderam sua nona?”, onde “que nem antes” 

se referia também às mesmas dimensões dos pastéis da massa anterior. Teoriza-se 

que se as atividades elaboradas fossem entregues impressas e não somente 

projetadas, os alunos poderiam comparar e anotar melhor entre uma atividade e outra, 

fazendo assim, com que a continuidade do raciocínio se desse de forma mais fácil e 

contínua, isto é, haveria melhores interações com o milieu. 

Ao longo das discussões o sinal soou, indicando que a próxima aula iniciou, 

como eram aulas geminadas, as discussões continuaram, alguns grupos optaram em 

conversar com os outros grupos, para comparar seus resultados, porém o registro não 

foi possível devido ao equipamento de gravação não ser adequado para uma 

captação tão ampla, contudo as interações mencionadas indicam casos de situações 

adidáticas. Ressalta-se que cada grupo optou por sua própria resposta ser a melhor 

estratégia de resolução, sendo assim, não houve mais discussões entre os grupos na 

institucionalização, somente apresentação de como fizeram e confirmação da 

pesquisadora acerca de qual a possível resposta para a atividade. 

 

Pesquisadora Vamos lá! Como que vocês chegaram na resposta? O que vocês fizeram 
e o porquê? 

Aluno 10 [Grupo 1] Eu dividi 10, cada um 10 mm que é 10 cm lá, e dividi por 10 que é o tanto 
de mm e cm que vai usar daí deu 1,6 cm ou mm 

Aluno 12 [Grupo 7] Eu medi com a régua os lados, aí multipliquei por 2 e daí somei. Mas não 
fiz quantos pastéis que deu 

Aluno 1 [Grupo 1] Eu fiz 4,8 vezes 4 que deu 19,2 daí eu dividi por 100 daí deu 92, mas eu 
acho que… [demonstrou insegurança e incredibilidade no seu próprio 
resultado] 

Aluno 13 [Grupo 8] Eu fiz a medida desse lado por esse, para descobrir a área, então eu sei 
que cada pastel é 10 mm, então eu peguei um pastel e somei com 9,2 
de massa 

Aluno 14 [Grupo 6] A gente não fez, a gente só dividiu, cada um desses tem 1 cm e daí ficou 
22 cm e 4 mm 
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Aluno 15 [Grupo 4] Esse é só de desenho né? [desenho quadrados no paralelogramo] 

[...]  

Pesquisadora Ela pediu para os seus netos se tinha como fazer quadrados na massa 
que nem antes. Então, que nem antes, a gente tem que fazer iguais os 
quadrados de antes aqui nessa massa. Como que a gente faz isso? Na 
aula passada a gente aprendeu a como calcular a área de um retângulo, 
como calcula essa área gente? 

Aluno 1 Altura pela base 

Pesquisadora Exatamente! Base vezes altura. A gente consegue transformar isso 
daqui em um retângulo? 

Aluno 8 [Grupo 5] Sim! Só tem que cortar umas rebarbas [Registro transcrito referente à 
aula 03 da SD] 

 

Nota-se que a informação dada na segunda parte da primeira atividade, de 

que cada pastel tem 10 cm de lado, foi associada pelos alunos a esta nova etapa da 

atividade, porém faltou-lhes a percepção, ou ainda, a recordação que o quadrado tem 

lados iguais, sendo assim base e altura mediriam 10 cm, podendo utilizar o conceito 

de cálculo de área do retângulo, apresentado anteriormente, para a resolução do 

problema. Vale comentar que essa associação, apesar de incompleta em relação ao 

esperado, ainda é importante, pois ela demonstra a interação entre aluno e o milieu, 

sendo que, talvez com mais tempo e possíveis perguntas auxiliadoras, os alunos 

chegassem ao resultado desejado pela pesquisadora. 

Destinou-se mais alguns minutos para que os grupos pensassem a respeito 

da pergunta, pois tinha como objetivo, observarem triângulos ao longo desta 

resolução.  A pesquisadora institucionalizou como transformar um paralelogramo em 

um retângulo, fazendo o corte da altura, sendo registrado a fala de um aluno: 

 

Aluno 8 [Grupo 5] Eu cortei, literalmente! [Registro transcrito referente à aula 03 da 
SD] 

 

Contudo, o corte citado não foi o mesmo esperado para resolução, sendo que 

a ideia de cortar estava no caminho certo, mas como e onde cortar, não foram 

desenvolvidos apropriadamente pelo aluno em questão. Concluiu-se a 

institucionalização com a afirmação que é a mesma fórmula para o cálculo de área do 

retângulo. Retomou a fala de alguns alunos acerca da obtenção de triângulos e os 

questionou como calcular suas áreas. Ao longo da institucionalização, fomos 

construindo as fórmulas na lousa. 

Prosseguiu-se a aula com outro aluno lendo a atividade 3. No excerto 

apresentado a seguir, nota-se como os alunos realmente se envolveram com a história 
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trazida no livro e com as atividades propostas. Tanto nesta aula quanto em excertos 

anteriores, os alunos se manifestaram a respeito de como fariam se realmente 

tivessem a massa de pastel para manusear. 

 

Aluno 11 [Grupo 8] Professora, é só lavar! 

Aluno 16 É professora, é só lavar! 

Pesquisadora Mas aí perde o ponto da massa gente! 

Aluno 13 Ou joga essa massa fora e faz outra… 

Aluno 11 Tem como fazer massa de pastel gente, é só ela fazer, ela não é 
vovó? Vovó sabe fazer as coisas… [Registro transcrito referente à 
aula 03 da SD] 

 

E na aula 2 disseram “[...] aí sobra um pedaço você frita lá e come, eu faço isso!”, 

ou seja, as interações com o milieu contribuíram para a devolução. 

 Novamente ressalta-se que as discussões ocorridas durantes as fases 

adidáticas observadas e mencionadas não foram registradas devido às condições dos 

equipamentos de gravação, sendo que para as aulas 2 e 3, bem como 4 e 5, a 

pesquisadora posicionou o equipamento de gravação em vídeo em pontos fixos e o 

equipamento de gravação levou consigo ao caminhar pelos grupos, como 

consequência, teve uma melhora no registro de áudio, porém os alunos se dirigiam a 

pesquisadora em vez de continuar discutindo entre si, para essas situações a 

pesquisadora os auxiliou com as questões já planejadas e descritas na seção anterior, 

além de ouvi-los e reforçar o contrato didático, se abstendo de fazer comentários e 

perguntas que influenciaram suas respostas. 

  

4.2.3 Aula 4 e 5 

 

Iniciou-se a aula instruindo-os a se reunirem em grupos de até 6 membros e 

disponibilizando tempo para relembrarem seus raciocínios acerca da atividade 

proposta na aula 3. Enquanto os grupos discutiam, a pesquisadora passou em suas 

carteiras observando e os ouvindo, devido à má qualidade da gravação, não há 

registros de fala dos alunos, contudo, registrou-se a fala da pesquisadora ao se dirigir 

a turma na fase de institucionalização, quanto ao que todos fizeram: alguns, utilizaram 

o paralelogramo, disponibilizado para a atividade 2, desenhando o corte da forma que 

acharam que deveriam, dividindo-o em dois trapézios, encontrando assim um 

resultado individual de quantos pastéis daria. Outros fizeram o cálculo com os 
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números dados no enunciado, teve ainda aqueles que fizeram seus próprios 

quadrados no paralelogramo, sem considerar as informações dadas. 

Seguiu-se discutindo com a turma sobre como esperava-se que resolvessem 

a atividade e comparando os resultados e as formas que os obtiveram com o que se 

era esperado.   

Um aluno voluntário leu a atividade 4, enquanto a pesquisadora entregou o 

material manipulável e os instruiu. Nota-se a falta de atenção por parte dos alunos ao 

analisar o que a atividade propõe. Contudo, os alunos mostraram que associaram a 

atividade como sequência das demais trazidas nas outras aulas. Conforme o excerto 

a seguir: 

 

Pesquisadora [...] Ó gente! Eu entreguei para vocês um material manipulável, isso 
aqui é um pastel e isso aqui é um losango que eles fizeram com a forma 
de cortar, agora vocês põem a mão na massa fictícia e tentem resolver 
esse exercício… Tá bom? 

Aluno 17 [Grupo 9] Oh professora! É para somar a massa boa ou a massa ruim junto? Só 
a boa ou a ruim? 

Pesquisadora Agora não tem a importância de massa boa e massa ruim [Fala dirigida 
para a turma toda]. Leiam o exercício gente! [Registro transcrito 
referente à aula 04 da SD] 

  

Essa associação indica que os alunos estão engajados e interagindo com as 

propostas trazidas pela pesquisadora, isto é, interagindo com o milieu, contribuindo 

assim para o processo de aprendizagem. 

Observa-se ao percorrer os grupos enquanto discutem entre si suas 

resoluções, que mesmo após as institucionalizações anteriores diferenciando os 

conceitos de área e perímetro, ainda houve confusões quanto ao cálculo, conforme 

apresentado no excerto: 

 

Aluno 17 [Grupo 5] Aqui tem 10 cm e aqui nesse lado aqui tem 5 que é a metade, e como 
é quatro lados, 4 x 5 dá 20, daí 20 cm [Registro transcrito referente à 
aula 04 da SD] 

Aluno 7 [Grupo 7] Eu peguei… as áreas daqui e medi, então aqui dá 6,5 cada parte aqui, 
multipliquei por 4 que deu 26. 

Aluno 18 [Grupo 3] Inteiro ele tem 10, aí metade é 5, daí eu multipliquei por 4 e dá 20 

Aluno 16 [Grupo 5] Cada lado aqui tinha 6,4 cm, aí a gente multiplicou pelo número de 
lados do quadrado, do quadrado não, do losango, que deu 25,6 o 
resultado [Registro transcrito referente à aula 05 da SD] 

 

Houve ainda um grupo que desenhou quadrados no losango, replicando o que 

fez na atividade anterior: 
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Aluno 3 [Grupo3] É para fazer quadrados iguais, né? 

Pesquisadora Leia o problema 

[...]  

Aluno 3 1, 2, …, 19 [Contou quantos quadrados desenhou dentro do losango] 
[Registro transcrito referente à aula 05 da SD] 

 

Mesmo após a releitura da atividade, faltou a interpretação adequada para 

começar a resolver de forma correta. 

Os alunos de um grupo optaram por perpassar os demais grupos, para 

trocarem informações e respostas, sendo observado que o grupo que antes não 

estava chegando a resultado algum, escolheu acreditar no resultado deste outro 

grupo, afirmaram que a explicação fazia mais sentido. Essa fala não foi registrada, 

contudo, compara-se o antes e depois da institucionalização: 

 

[antes da institucionalização] 

Aluno 15 [Grupo 4] Estaca zero, vamos ver com os outros grupos o que eles acham, pode? 

 
[depois da institucionalização] 

Aluno 15 [Grupo 4] [Mostrou o mesmo resultado apresentado pelo grupo 1 e 8 e ilustrado na 
FIGURA 17] [Registro transcrito referente à aula 05 da SD] 

 

A pesquisadora não registrou fotograficamente, devido ao equipamento estar 

sendo utilizado para gravações de áudio e vídeo, mas pela fala transcrita e lembrança 

da resolução, a ilustração abaixo indica qual foi o raciocínio percorrido: 

 

FIGURA 17 - RACIOCÍNIO PERCORRIDO PARA RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 4 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
Os alunos do Grupo 4 pensaram em que ações poderiam tomar para formular 

uma resposta, contudo, ao não conseguirem validar suas tentativas, as quais foram 

observadas pela pesquisadora como sendo, em suma, o tracejar das diagonais do 

losango, optaram por afirmar que não haviam feito progresso, posteriormente, ao 
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discutirem com o Aluno 10 do Grupo 1, acompanharam suas ações, formulações e 

validação, fazendo com que assumissem o raciocínio como melhor estratégia de 

resolução, isto é, a validação do Grupo 1 convenceu o Grupo 4. Infelizmente, devido 

à incapacidade do equipamento de gravação, não houve o registro das falas entres 

os alunos de ambos os grupos, sendo registrado somente as constatações descritas 

e apresentadas nos excertos anteriores.  

Após constatação da turma sobre o término da atividade, iniciou-se a 

institucionalização com a pesquisadora os questionando no coletivo, um grupo por 

vez, como resolveram a atividade: 

 

Aluno 13 [Grupo 8] 50! A fórmula foi essa daqui: a base vezes altura, que daí dá 100, aí 
eu dividi por 2. 

Pesquisadora Certo! E por que você fez isso? 

Aluno 13 Bom, se isso aqui é um quadrado completo, eu dividi por dois da 50, 
dividi por 4 deu 25, então metade da metade, vai ser 12,5, esses 4 aqui 
dá 50, então eu tirei a metade, que deu 50 [ilustrado na FIGURA 17] 
[Registro transcrito referente à aula 05 da SD] 

 

Outra integrante do mesmo grupo optou por escolher uma outra resposta: 

 

Aluno 16 [Grupo 8] Eu calculei a área professora, deu 39,5 que eu 
arredondei para 40 

Pesquisadora E como é que foi isso? 

Aluno 16 Eu peguei lado vezes lado, o lado 1 tem 6,3 e o 
outro tem 6,5 

Pesquisadora O lado do losango? 

Aluno 16 Uhum [Registro transcrito referente à aula 05 da 
SD] 
 

 

Sendo assim, observa-se que mesmo em grupo, as fases de ação se diferem 

umas das outras, pois não entraram em consenso para somente uma resposta 

representar o grupo. Isso significa que a validação de um membro não convenceu a 

validação do outro. 

As demais resoluções trazidas na institucionalização, em geral, são iguais ou 

similares a do grupo 6, que era o objetivo da atividade, ou obtidas ao confundirem 

perímetro com área:  

 

Aluno 10 [Grupo 1] A gente pensou, o Grupo pensou, se colocar aquele quadrado solto ali 
dentro do outro ali, fica 100 né, a área total, daí como tirou aquilo e 
aquele quadrado era metade, daí a gente chegou… 
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Aluno 3 [Grupo 3] 12, quer dizer quase, se juntarmos aqui… [Desenharam quadrados no 
losango] 

Aluno 18 [Grupo 3]  Eu dividi 10 por 5, aí eu peguei 4 lados, cada um dos 5, multipliquei 4 
vezes 5 

Aluno 6 [Grupo 6] 25, a gente viu que era metade, daí que aqui era o dobro dessa parte 
aqui, aí eu fiz 5 vezes 5, para descobrir a área e deu 25 

Aluno 8 [Grupo 5] A gente mediu com a régua o tamanho dele aqui, aí multiplicou por 4, 
que é o tanto de lados, daí deu 25,6 

Aluno 4 [Grupo 4] [mostrou o mesmo ilustrado no grupo 1 e 8] [Registro transcrito referente 
à aula 05 da SD] 

 

O Grupo 1 mostrou o resultado semelhante ao Grupo 8, mas também 

conseguiu manipular o molde para obter a FIGURA 18: 

 
FIGURA 18 - OUTRO RACIOCÍNIO PERCORRIDO PARA RESOLUÇÃO DA ATIVIDADE 4 

 
FONTE: A autora (2022). 

 
Seguiu-se com a institucionalização conforme planejado, onde a 

pesquisadora resumiu os resultados obtidos pelos grupos, explicou como poderiam 

manusear o material manipulável para encontrar a resposta desejada, evidenciou os 

termos corretos usados no cálculo de área do losango, terminando sua fala retomando 

o que foi visto até então:  a área do paralelogramo, que também é a área de um 

retângulo, a área de um trapézio, de um triângulo e a área do losango. 

Dando sequência, aplicou-se a última atividade planejada sobre 

decomposição de áreas. O exercício propusera que calculassem a área da massa 

com formato de casa, com a condição de não contarem os quadrados que tinham. 

Contudo, houve aqueles que não se atentaram à condição imposta: 

 

Aluno 6 [Grupo 6] Ó a gente, nós chegamos calculando toda a área lá e ao todo deu 27, 
agora a gente não sabe o que fazer com esses 27 e se é realmente 27 

Pesquisadora E como vocês chegaram nisso? 

Aluno 5 [Grupo 5] Contando 

Aluno 8 Mas não pode 

[...]  

Aluno 9 Professora, mas se pegar aqueles lados cortados e virar de ponta 
cabeça e juntar ficam inteiro né?  [Registro transcrito referente à aula 05 
da SD] 
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Após a discussão com a pesquisadora, este alunos perceberam  que havia 

uma condição a ser cumprida, a qual invalidou a primeira ação que tomaram (contar 

os quadrados), sendo assim, após a releitura da atividade, optaram por tomar outro 

caminho, ou seja, escolheram outra ação para formular e depois validar, isto é, 

perpassaram as fases adidáticas, “adaptando-se a um meio que é um factor(sic) de 

contradições, de dificuldades, de desequilíbrios [...] fruto da adaptação do aluno, 

manifesta-se através de respostas novas, que são a prova da aprendizagem” 

(BROUSSEAU, 1996, p.49). 

Alguns raciocínios registrados ao longo de suas discussões: 

 

Aluno 16 [Grupo 9] Eu contei os pastéis, eu contei 1, 2, 3, 4 e para baixo tinha 6, daí fiz 4 
vezes 6 e deu 24. E 4 quatro quadrados e 6 ruins, que não formam 
pastéis. 

[...]  

Aluno 4 [Grupo 4] Cada pastel tem 10 cm, eu contei quantos pastéis tinha na base e 
quantos tinha subindo, aí deu 4 pastéis na base e 6 de altura, aí 40 
vezes 60, aí depois eu juntei os 2 cortados errados deu 3 que dá 
300cm, aí ficou 2400, dos 40 vezes 60, mais 300 dos pastéis cortados 
errados, 2700 dividido por 100 que deu 27 pastéis. 

[...]  

Aluno 6 [Grupo 6] Se a gente pegar aqueles dois triângulos do lado e juntar na parte de 
cima, daria mais 4…, mais 3 quadradinhos, então daria 27  

[...]  

Aluno 4 [Grupo 4] Professora! Eu acho que é 26 por causa que tem 4 que não está 
inteiro. 

Pesquisadora E como você fez isso? 

Aluno 4 Eu contei lá e tirei os que não estava inteiro. 

[...]  

Aluno 18 [Grupo 3] Meu deu 27, [...] Só que não fiz conta porque você não deu o papel 
para eu fazer 

Pesquisadora Como você chegou a 27? 

Aluno 18 Eu peguei, tem uma coluna de 6 para baixo, não tem? E a base é 4, 
aí peguei 6 vezes 4, 24, aí os lados, daí fiz 3, que tem nos lados, vezes 
2, olha aqui 

[...]  

Aluno 7 [Grupo 7] Aqui ó, a gente fez pelo perímetro que 6x4 que deu 24, mais as 
“rebarbinhas” ali juntas, que dá 3, daí deu 27 

[...]  

Aluno 3 [Grupo 3] A: Eu fui juntando os quadrados que estavam faltando, aí quando eu 
fui contar todos deu 29. 

[...]  

Aluno 15 [Grupo 4] 27,5 ou 28, por aí 

Pesquisadora Como vocês chegaram nisso? 

Aluno 15 
 

 Não fiz bem uma conta, eu peguei, contei 4 que tem ali e os outros 
que tem ali, daí depois que eu li que não podia contar os quadrados… 

Pesquisadora Mas você fez 6x4? 

Aluno 15 É 

Pesquisadora E depois? 

Aluno 15 Depois eu somei os outros quadrados ali, deu 27,5 

Pesquisadora  Os que está dividido? 
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Aluno 15 Isso, os que está cortadinho ali do lado [Registro transcrito referente à 
aula 05 da SD] 

 

Devido ao tempo, os únicos registros dos raciocínios percorridos pelos alunos 

foram os apresentados ao longo das discussões nas carteiras, os quais sucederam 

da mesma forma que nas aulas anteriores: a pesquisadora ao se aproximar dos 

grupos passava a ter a fala dirigida para si, em vez da continuidade das discussões 

entre os alunos, lembrando que a aproximação se fez necessária para o registro das 

falas. Na institucionalização, falaram seus resultados (QUADRO 2) e a pesquisadora 

falou sobre as possibilidades de como decompor a área de acordo com as fórmulas 

aprendidas. 

 
QUADRO 2: RESULTADOS  ATIVIDADE DECOMPOSIÇÃO DE ÁREA 

Grupo 1 2 3 4 4 6 7 8 

Resposta 27 27 29 27,5 26 27 27 27 

Fonte: A autora (2022) 
 

Ressalta-se que o Aluno 15 e o Aluno 4, ambos integrantes do Grupo 4, não 

entraram em acordo acerca da melhor estratégia de resolução, sendo assim, o grupo 

optou por ambas as respostas: a validação ocorreu, mas sem consenso. 

 

4.2.4 Entrevista com a professora regente 

 

Através do diálogo com a professora regente da turma constatou-se pontos 

de melhoria acerca da Sequência Didática, bem como a importância de conhecer o 

perfil da turma no geral. 

 
Professora Na última atividade que você deu que era induzir eles a usarem as 

fórmulas que tinham aprendido, não estivesse quadriculado. Porque o 
quadriculado os induziu a contarem os quadradinhos, e eles são 
assim, uma vez que eles chegaram na resposta, não importa como 
eles chegaram, para eles atinge o nível de satisfação. Então, talvez se 
não tivesse quadriculada, induziria mais fácil a fazerem a 
decomposição da figura.  E eu acho que fazer mais atividade, por 
exemplo: vários triângulos, vários losangos. Porque daí ele faz o 
cálculo de um, de outro e de outro... [...] Exercitando o mesmo 
conceito, [...] mas por exemplo acelerar o processo, os grupos mais 
rapidinhos, faziam e pronto e já se dispersavam, se eles tivessem mais 
atividades, aquele que tem mais dificuldade ainda ficaria lá na 
primeira, mas os outros poderão exercitar em outras, porque esse é 
um dos desafios que eu considero grande em sala de aula, é você 
atender os diferentes níveis que você tem dentro de uma sala de aula, 
então normalmente temos que levar atividades que atenda todos os 
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níveis, eu sei que tem um grupo que vai chegar só até aqui, outro que 
vai avançar mais e outro ainda mais, eu tenho que oferecer para que 
tenha espaço. O grupo [1] por exemplo, eles poderiam ter calculado a 
área de várias figuras, naquele período de tempo talvez eles 
conseguissem chegar nas fórmulas. [Registro transcrito referente à 
entrevista com a professora regente] 

 
A pesquisadora observou ao longo da experimentação da Sequência Didática 

esse desnível entre alunos, o qual influenciou tanto na resolução das atividades 

propostas, quanto no registro delas, pois ao se dispersarem o local se tornava mais 

ruidoso. Dito isso, após sugestão da professora regente, a pesquisadora considerou 

desenvolver mais atividades adaptando o tamanho das massas das diferentes formas 

geométricas trabalhadas. 

Ainda nos dados oriundos da entrevista, percebe-se que o contrato didático 

estabelecido não prevê que os alunos tenham possibilidades de construir 

conhecimentos de forma autônoma: 

 

Professora Olha, eu falo assim que você não conseguiria nas outras turmas, pelo 
menos nas que eu tenho, porque assim, esse tempo para eles 
pensarem e tal, em boa parte das turmas não funciona... [Registro 
transcrito referente à entrevista com a professora regente] 

 

Isto é, o contrato didático comumente utilizado nas salas de aula se baseia na 

hipótese de que o professor seja o detentor das respostas, muitas vezes utilizando da 

metodologia expositiva-dialogada, com isso, há uma defasagem em fazer com que os 

alunos pensem por si próprios, dentro das situações impostas para que eles pensem, 

fazendo com que quando disponibilizado o tempo para conversarem e pensarem, se 

dispersem por não saberem como resolver a atividade proposta. 

A próxima seção apresenta os principais resultados obtidos neste estudo, os 

quais estão atrelados aos objetivos desta pesquisa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises dos dados apresentados acima, conclui-se que houve a 

observação das fases adidáticas dos alunos, sendo que alguns grupos alcançaram os 

objetivos previstos para as atividades propostas, outros obtiveram raciocínios 

parcialmente corretos e o restante não atendeu o esperado. Como houve grupos que 

atingiram os objetivos, considera-se que a Sequência Didática contribuiu com a 

aprendizagem dos conceitos de cálculo de área de polígonos, contudo, a SD deve ser 

adaptada para que mais grupos possam atingir as expectativas. Dentre essas 

mudanças, destaca-se a disponibilização do material elaborado de forma impressa, 

para melhor associação e manuseio por parte dos alunos. 

Ainda, afirma-se que a falta de recursos para registro interferiu diretamente na 

coleta de dados, pois a má qualidade dos áudios impossibilitou análises mais 

profundas sobre as fases adidáticas indicadas nas discussões. O ideal seria um 

microfone para cada grupo. Devido à situação, a pesquisadora necessitou se 

aproximar dos grupos, que estavam em discussão, para efetuar o registro, porém com 

a aproximação a discussão se voltava para a pesquisadora, com isso, mostrou-se a 

forma que os alunos estão acostumados a trabalhar em sala: o(a) professor(a) como 

detentor de conhecimento, o aluno como telespectador e/ou participante, mas não 

autônomo. Dito isso, a SD aplicada, proporcionou uma forma de ensino diferente da 

usual, uma alternativa lúdica e proveitosa, da qual os alunos manifestaram gostar. 

O engajamento demonstrado pelos alunos ao decorrer das aulas, bem como 

suas interações com o milieu, apontam para o segundo objetivo específico, pois os 

estudantes foram cativados pelo livro paradidático e a sequência de sua história em 

formato de atividades apresentadas na SD, sendo que, provavelmente, passaram a 

se interessar mais pela matemática. Já, no que diz respeito aos objetivos “inspirar o 

uso de livros paradidáticos no processo de ensino” e “incentivar o uso de Sequências 

Didáticas baseadas na TSD”, espera-se que serão atendidos por meio da divulgação 

científica destes resultados.  
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