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RESUMO 

MARINO, Cleiton Antonio. O processo de delineamento de uma Trajetória de 
Ensino e de Aprendizagem: reflexão para o ensino de Matemática.  2018. 148 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática) - Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2018.  

Este trabalho descreve e analisa uma pesquisa com uma Trajetória de Ensino e de 
Aprendizagem (TEA), aplicada a alunos matriculados no 6º ano do Ensino 
Fundamental. Nessa pesquisa, visou-se refletir acerca de aspectos do ensino de 
matemática que emergem para o professor ao delinear uma Trajetória de Ensino e 
de Aprendizagem para o 6º ano do Ensino Fundamental à luz da Educação 
Matemática Realística (RME). Selecionou-se a abordagem de ensino Educação 
Matemática Realística e embasou-se em autores que a estudam. Esta pesquisa é de 
natureza qualitativa de cunho interpretativo em que se utilizou de três ciclos de 
iteração da Pesquisa de Desenvolvimento (Design Research) para implementação, 
aplicação e revisão da TEA. Excluíram-se, incluíram-se e alteraram-se tarefas no 
processo de delineamento com a finalidade de torná-las adequadas aos alunos aos 
quais se destinam.  A versão final da TEA é composta por treze tarefas matemáticas 
que, em comum, possuem o contexto de plantas baixas e abordam conhecimentos 
matemáticos classificados em conteúdos estruturantes distintos. Selecionou-se duas 
tarefas que compõe a TEA para fazer uma análise descritiva particularizada. Ao 
refletir sistematicamente as condutas do professor-pesquisador no processo de 
delineamento de duas das tarefas selecionadas, verificou-se que o confronto entre 
as expectativas e a realidade do modo de lidar dos alunos com as tarefas; as 
tomadas de decisão do professor-pesquisador diante as dificuldades dos alunos 
durante as aulas; a potencialização dos princípios da RME nos enunciados das 
tarefas foram aspectos que emergiram no processo de delineamento da TEA para o 
6º ano do Ensino Fundamental à luz da Educação Matemática Realística. O Produto 
Educacional oriundo dessa pesquisa é composto pelas tarefas da TEA e orientações 
de como conduzir, em sala de aula à luz da RME.  
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Trajetória de Ensino e de Aprendizagem. 
Educação Matemática Realística. Plantas Baixas. Reflexão da Prática Pedagógica.  

 



ABSTRACT 

 

 

MARINO, Cleiton Antonio. The process of designing a Trajectory of Teaching 
and of Learning: Reflection for the teaching of Mathematics. 2018. 148 sheets. 
Dissertation – Master's Degree in Mathematics Teaching - Federal Technology 
University - Parana. Londrina, 2018.  

his paper describes and analyzes a research with a Trajectory of Teaching and 
Learning (TEA) applied to students enrolled in the 6th year of Elementary School. In 
this research, we aimed to reflect on aspects of mathematics teaching that emerge 
for the teacher in delineating a Trajectory of Teaching and Learning for the 6th year 
of Elementary Education in the light of Realistic Mathematical Education. The 
approach to teaching Realistic Mathematics Education (RME) was selected and 
based on authors who study it. The approach to teaching Realistic Mathematics 
Education was selected and based on authors who study it. This research has a 
qualitative character of interpretative character in which it was used three cycles of 
iteration of the Research of Development (Design Research) for implementation, 
application and review of the TEA. Tasks in the design process were excluded, 
included, and altered to make them fit for the students for whom they were intended. 
The final version of the TEA consists of thirteen mathematical tasks that, in common, 
have the context of low floors and approach mathematical knowledge classified in 
different structuring contents. Two tasks that compose the TEA were selected to 
make a particularized descriptive analysis. By systematically reflecting the conduct of 
the teacher-researcher in the process of delineating two of the selected tasks, it was 
verified that the confrontation between expectations and the reality of the students' 
way of dealing with tasks; the decision-making of the teacher-researcher in the face 
of the students' difficulties during the lessons; the enhancement of the RME 
principles in the tasks statements were aspects that emerged in the design process 
of the TEA for the 6th year of Elementary Education in the light of Realistic 
Mathematical Education. The Educational Product from this research is composed of 
the tasks of the TEA and orientations of how to conduct, in the classroom in light of 
the RME. 
 
Keywords: Mathematical Education. Trajectory of Teaching and Learning. Realistic 
Mathematics Education. House Project. Reflection of the Pedagogical Practice 

 



 SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................. 12 

2 A ABORDAGEM DE ENSINO EDUCAÇÃO MATEMÁTICA REALÍSTICA ..... 16 

2.1 OS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA REALÍSTICA ................... 17 

2.2 TRAJETÓRIA DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM ..................................... 22 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.......................................................... 25 

4 O PROCESSO DE DELINEAMENTO ............................................................... 34 

4.1 O DELINEAMENTO DA TRAJETÓRIA DE ENSINO E DE 
APRENDIZAGEM ................................................................................................. 34 

4.2 O DELINEAMENTO DE DUAS TAREFAS SELECIONADAS ........................ 41 

4.2.1 O Delineamento de uma Tarefa .................................................................. 42 

4.2.2 O Delineamento de outra Tarefa ................................................................. 53 

4.3 REFLEXÕES PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA: UM QUADRO MAIS  
GERAL ................................................................................................................. 59 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 66 

REFERÊNCIAS .................................................................................................... 69 

APÊNDICE A – Processo de Delineamento das Tarefas ................................. 72 

APÊNDICE B – 1ª Versão da Trajetória de Ensino e de Aprendizagem ......... 95 

APÊNDICE C – 2ª Versão da Trajetória de Ensino e de Aprendizagem ......... 98 

APÊNDICE D – 3ª Versão da Trajetória de Ensino e de Aprendizagem ....... 102 

APÊNDICE E – 4ª Versão da Trajetória de Ensino e de Aprendizagem ....... 109 

APÊNDICE F – Termo de Consentimento e Termo de Consentimento para 
Uso de Voz ........................................................................................................ 116 

APÊNDICE G – Termo de Autorização da Direção do Estabelecimento de 
Ensino ............................................................................................................... 119 

APÊNDICE H – Na minha cada tem Matemática: Um caderno de tarefas 
para o 6º anodo Ensino Fundamental ............................................................ 121 

 



12 

1 INTRODUÇÃO 

Uma das demandas emergentes na área da Educação de Matemática é o 

desenvolvimento de propostas didáticas que levem os alunos a desencadearem 

processos de organização e que os levem a reconhecer a necessidade de 

instrumentos matemáticos e de sua manipulação correta. As tarefas que os alunos 

desenvolvem, em sala de aula ou em casa, aliadas a uma abordagem de ensino 

coerente, precisam ser selecionadas ou elaboradas de modo que possuam potencial 

para que os alunos explorem possibilidades de encaminhamentos, desenvolvam 

estratégias para resolver, analisem a relação do contexto da tarefa com a 

matemática e, até mesmo, a redescubram (FREUDENTHAL, 1973; SMITH; STEIN, 

1998; VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, 2010). 

O modo como os conhecimentos matemáticos são trabalhados 

tradicionalmente1 pode dificultar o processo de ensino e de aprendizagem, pois, 

muitas vezes, são priorizados os domínios de técnicas e algoritmos para resolver 

exercícios e problemas, sem que seja ofertada ao aluno a possibilidade de refletir 

como essa matemática pode emergir a partir de ações cotidianas nos mais diversos 

contextos (GRAVEMEIJER, 2005). 

Como uma abordagem de ensino divergente à tradicional, a Educação 

Matemática Realística (Realistic Mathematic Education – RME), preconizada pelo 

imigrante alemão Hans Freudenthal (1905-1990), na década de 1970, na Holanda, 

foi selecionada para o desenvolvimento da pesquisa. Nessa abordagem, o professor 

assume a posição de companheiro e guia do processo de aprendizagem, buscando 

promover o protagonismo do aluno, estimulando-o a desenvolver uma matemática 

própria, na direção dos objetivos curriculares.  

Pesquisas de mestrados profissionais da área da Educação de Matemática 

vêm desenvolvendo produtos educacionais para serem utilizados por professores e 

alunos como suporte/recurso para os processos de ensino e de aprendizagem. 

Esses produtos, quando elaborados a partir de contextos reais podem subsidiar 

professores e alunos a vivenciarem uma prática escolar que transponha o modo 

tradicional, para modelos baseados na reflexão e construção dos conceitos e 

algoritmos matemáticos.  

                                            
1
 apresentação de definições, conceitos e teoremas, seguidos de aplicações imediatas, exemplos, 

exercícios simples, exercícios mais elaborados, problemas simples e problemas mais elaborados. 
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Assim, tem-se por hipótese que a reflexão sobre o processo de 

delineamento de um material didático pode trazer elementos que provoquem 

mudanças no modo de o professor lidar com os processos de ensino e de 

aprendizagem. Nessa direção, esta pesquisa apresenta análises dos aspectos que 

emergiram no processo de delineamento de um material didático que poderá 

subsidiar (ou ao menos inspirar) o trabalho pedagógico, particularmente para o 6º 

ano do Ensino Fundamental.  

Desse modo, estabeleceu-se a seguinte questão de pesquisa: Que aspectos 

a respeito do ensino de matemática emergem ao professor delinear uma Trajetória 

de Ensino e de Aprendizagem para o 6º ano do Ensino Fundamental à luz da 

Educação Matemática Realística? 

Para responder à questão, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o 

processo de delineamento de uma Trajetória de Ensino e de Aprendizagem (TEA), 

que será explorada em um produto educacional, adequado aos processos de ensino 

e de aprendizagem e direcionado ao 6º ano do Ensino Fundamental, que aborde 

conteúdos de domínios matemáticos distintos2 baseados no contexto de plantas 

baixas3. Os objetivos específicos, por sua vez, são (1) estruturar as tarefas de modo 

adequado à abordagem de ensino Educação Matemática Realística; (2) analisar a 

evolução de enunciados de tarefas que irão compor a Trajetória de Ensino e de 

Aprendizagem em três aplicações e (3) construir um quadro reflexivo a respeito do 

ensino de matemática por meio do processo de delineamento das tarefas que 

compõem a TEA.  

O contexto selecionado, que parte das tarefas da Trajetória de Ensino e de 

Aprendizagem, relacionado a esta pesquisa, originou-se do hobby de infância e 

adolescência do professor-pesquisador, quando passava suas tardes esboçando 

plantas baixas. Essa prática contribuiu para o desenvolvimento de habilidades, como 

a conversão de medidas do sistema métrico para o uso adequado da escala e a 

multiplicação e adição de números decimais para o cálculo de área e perímetro dos 

cômodos e de suas representações no projeto. 

                                            
2
 Área e perímetro; conversão de medidas (metros em centímeros); adição, subtração e multiplicação 

de números decimais e noção intuitiva de proporcionalidade. 
3 Neste trabalho foi tomada como um desenho que representa às divisões dos cômodos de uma casa 

vista de cima.   
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A proposta da exploração de uma TEA em produto educacional também vem 

das inquietações do professor-pesquisador de entrelaçar conteúdos matemáticos 

que, em práticas tradicionais, são abordados de maneira isolada. O professor-

pesquisador, inquieto com tais questões, trabalha na rede estadual de ensino do 

Paraná há dez anos, dos quais, metade desse período trabalha com turmas de 6º 

ano do Ensino Fundamental.  

Depois das três aplicações, a TEA (Apêndice E) contém 13 tarefas que, em 

comum, possuem o contexto de planta baixa. Algumas tarefas se referem às plantas 

baixas da sala de aula e da casa do aluno, outras, a plantas baixas propostas, além 

de uma tarefa em que o aluno deverá esboçar o projeto da casa dos seus sonhos. 

Vale salientar que a TEA não foi tomada como único recurso utilizado para o 

trabalho pedagógico dos conceitos matemáticos explorados, mas serviu como uma 

alternativa curricular que integra os conteúdos matemáticos baseada em uma 

situação real. Outros materiais selecionados pelo docente, como o livro didático, 

foram utilizados, em outros momentos, para que os conteúdos abordados na TEA 

fossem explorados em contextos diversificados. 

Com relação à estrutura desta dissertação, após apresentar intenções, 

justificativas, questões, contexto e objetivo da pesquisa e a descrição do produto 

educacional, neste capítulo, segue, no Capítulo II, um recorte teórico-reflexivo de 

aspectos da abordagem de ensino Educação Matemática Realística a partir dos 

seus princípios heurísticos e princípios para implementação em sala de aula. Essa 

construção teórica subsidia o planejamento, a implementação e o processo reflexivo 

da pesquisa, demarcando a abordagem de ensino selecionada.  

No Capítulo III, são detalhados os procedimentos e métodos utilizados na 

pesquisa a partir do processo de três ciclos de iterações de aplicação da TEA a fim 

de refiná-la a cada ciclo, para atender às necessidades diagnosticadas. Esse 

processo baseou-se na abordagem de Pesquisa de Desenvolvimento (Design 

Research) (MATTA, SILVA, BOAVENTURA, 2014). Os dados analisados, por meio 

de uma análise qualitativa de cunho interpretativo, foram as produções dos alunos, o 

diário do professor-pesquisador e os arquivos de áudio referentes às aulas. 

As descrições e análises das alterações realizadas, no âmbito geral, a cada 

ciclo de aplicação da TEA são apresentadas e justificadas no Capítulo IV. Em 

seções próprias, são realizadas análises reflexivas de duas tarefas que compõem a 

TEA para evidenciar o processo de delineamento do enunciado e discutir aspectos 
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que influenciaram as escolhas do professor-pesquisador no momento de elaborar, 

aplicar e revisar cada um dos enunciados em um quadro reflexivo.  

Em ―Considerações Finais‖, finaliza-se com uma breve discussão que busca 

apresentar uma síntese da pesquisa realizada, elementos que respondem à questão 

de investigação, e proposição de outros estudos que podem ser relacionados com 

esta pesquisa. 

Destaca-se o Apêndice E, no qual se apresenta a 4ª Versão da Trajetória de 

Ensino e de Aprendizagem que é oriunda do processo de delineamento desta 

pesquisa e se configura como um recurso didático para outros professores. A TEA 

compõe um produto educacional, um caderno de tarefas com orientações de como 

utilizá-lo à luz da RME. 
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2 A ABORDAGEM DE ENSINO EDUCAÇÃO MATEMÁTICA REALÍSTICA 

Nos anos 1960, ocorreram, na Holanda, importantes mudanças na forma de 

ensino e no currículo de matemática. Tais mudanças tiveram como seu principal 

idealizador o imigrante alemão, descendente de judeus, Hans Freudenthal (1905 - 

1990), que, contrário à forma estruturalista4 do ensino de matemática em muitos 

países, decorrente do Movimento Matemática Moderna, participou ativamente no 

processo de elaboração de uma abordagem de ensino para o contexto holandês - a 

Educação Matemática Realística.  

As contribuições de Freudenthal partiram de seu empenho em pesquisar 

como educar matematicamente de modo que o processo didático parta de contextos 

reais ou imagináveis para o aluno e não de um sistema já estruturado (SILVA, 2009). 

E se difundiram por todo país devido a sua atuação no movimento de reforma da 

educação, ao propor uma nova abordagem para o ensino de matemática.  

 Freudenthal fundou um instituto para o desenvolvimento da educação 

matemática, associado à Universidade de Utrecht (Holanda), que ―conquistou 

reputação internacionalmente devido à pesquisa na estrutura curricular aplicada e à 

sua contribuição para a aprendizagem e ensino da Matemática‖ (MARTINS, 2008, p. 

36). Após sua morte, a instituição foi renomeada para Instituto Freudenthal (FI).  

Nessa abordagem, a matemática é vista como atividade humana 

(FREUDENTHAL, 1971, 1979), um produto da atividade social, construído pela 

humanidade para atender à necessidade de resolver problemas. 

Consequentemente, a matemática escolar não deve ser vista ou vivenciada como 

uma ciência pronta e acabada, uma lista de conteúdos que precisam ser trabalhados 

com base em conceitos e em relações matemáticas já sistematizadas. Os 

conhecimentos matemáticos precisam ser encarados como ferramentas que 

favorecem a organização de diversas situações ou contextos. Esse processo de 

organização foi denominado matematização (FREUDENTHAL, 1983).  

Mendes (2014) relaciona aspectos tomados por Freudenthal (1979) e que 

foram confrontados, nessa abordagem, em relação às tendências tradicionais de 

ensino, conforme apresentado no Quadro 1.  

                                            
4
 Método de ensinar matemática com foco em conceitos abstratos, como a teoria dos conjuntos, 

funções e outros sistemas de numerações não decimais (VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, 2010, p. 
4, tradução nossa). 
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RME Tendências Tradicionais  

Atividade humana Disciplina preestabelecida 

Matematização da realidade Realidade matematizada 

Reinvenção de conceitos Transmissão de conceitos 

Realidade como fonte da matemática Realidade como domínio de aplicação 

Articulação da matemática com outros domínios Matemática isolada 

Contextos ricos de significado Reunião de problemas linguísticos 

Elaboração de representações mentais  Conceitos 

Compreensão de mecanismos Reprodução de mecanismos 

Abordagens múltiplas em relação a conceitos novos Concretização múltipla 

Quadro 1 – Aspectos para o Ensino da Matemática na RME em relação às Tendências Tradicionais 

Fonte: Mendes (2014, p. 20). 

É necessário que o aluno desenvolva o processo de matematização em 

diferentes contextos para que surjam os conceitos, propriedades, relações e 

teoremas matemáticos (FERREIRA; BURIASCO, 2016). Os processos de ensino e 

de aprendizagem precisam ser planejados de um modo que a sala de aula se 

transforme e seja: 

um ambiente de aprendizagem com tarefas que propiciem aos estudantes a 
oportunidade de desenvolver a matemática de forma flexível em situações 
que sejam significativas para eles e que tais tarefas sejam o veículo por 
meio do qual o professor ensine e oportunize a aprendizagem aos seus 
estudantes (MENDES, 2014, p. 28).  

As situações pelas quais podem emergir a matemática sistematizada, ou 

seja, que podem contribuir para que ocorra o processo de matematização na 

perspectiva da Educação Matemática Realística, são os contextos reais ou 

imagináveis para os alunos, que doravante serão denominados, nesta pesquisa, 

contextos realísticos.  

 

2.1 OS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA REALÍSTICA 

A RME possui três princípios heurísticos que devem compor a organização 

didática dos processos de ensino e de aprendizagem de matemática e outros seis 

princípios para a implementação da abordagem no cotidiano escolar. Os princípios 
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para a implementação em sala de aula são associados aos heurísticos, conforme o 

Quadro 2: 

 

Heurísticos Implementação escolar 

 

Reinvenção guiada 

 

Modelos emergentes 

 

Fenomenologia didática 

 

Princípio da atividade 

Princípio da realidade 

Princípio da interatividade 

Princípio dos níveis 

Princípio do entrelaçamento 

Princípio da orientação 

Quadro 2 - Princípios da RME 
Fonte: autor, baseado em Treffers (1987) e Van den Heuvel-Paunhuizen (2010) 

O primeiro princípio heurístico apresentado, a reinvenção guiada, é a 

estratégia de ensino inerente à RME (GRAVEMEIJER, 2005). O processo de 

matematização envolvido em uma reinvenção guiada ocorre a partir do lidar com 

uma tarefa. Nessa estratégia, é determinante o conjunto de orientações e 

questionamentos do professor durante os processos de ensino e de aprendizagem. 

É ele quem guia com o intuito de acompanhar o aluno em suas produções, a fim de 

elaborar intervenções para que o próprio aluno construa seu conhecimento valendo-

se da matemática como uma ferramenta (MENDES, 2014), tornando possível a 

sistematização de conhecimentos matemáticos construídos ao longo de séculos.  

Desse modo, na RME, os alunos constroem uma matemática baseados em 

seu modo lidar com tarefas em um contexto realístico. O professor, por sua vez, 

planeja e coordena todo esse processo, providencia e disponibiliza os materiais 

necessários, auxilia e instiga o aluno com orientações e questionamentos. Segundo 

Gravemeijer (2005, p. 22): 

[...] o professor continua a ser a autoridade na sala de aula, mas de uma 
forma diferente, ele passa a definir as regras do que é a Matemática e o que 
significa aprender Matemática na sua sala de aula. Além disso, o professor 
escolhe as atividades de ensino, escolhe tópicos para discussão, e 
orquestra as discussões em grupo, de tal forma que estas contribuam para 
a Matemática que se pretende ensinar. Ao fazê-lo, têm de descobrir um 
equilíbrio entre o ―guiar‖ e o ―re(inventar)‖. Resumidamente, é o professor 
que molda a inovação curricular que está aqui implícita. 
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Um diferencial proposto pela RME em relação às demais abordagens vigentes 

é o processo de matematizar com base em uma realidade, sem desconsiderar os 

contextos restritos da própria matemática, atribuindo a ambos os processos a mesma 

importância. Treffers (1987) denominou matematização horizontal o modo de o sujeito 

lidar matematicamente com um contexto realístico e matematização vertical a ocasião 

em que o contexto imaginável restringe-se à própria matemática. 

Ambos os processos de matematização compõem o que Gravemeijer (2005) 

denominou modelação emergente, um dos princípios heurísticos da RME, o 

segundo aqui elencado. Ao realizar uma tarefa com um contexto realístico, no qual o 

aluno precisa organizar as informações por meio do seu modo de lidar, até mesmo 

informalmente, é elaborado um modelo de resolução para uma situação específica, 

um modelo que depende do contexto, caracterizando um processo de 

matematização horizontal.  

Na ocasião em que o aluno entende o modelo que emergiu de várias 

situações particulares e que pode ser utilizado como modelo para outras tarefas em 

diferentes contextos, lidando com o modelo, independentemente do contexto, 

apenas por meios matemáticos, o aluno realiza um processo de matematização 

vertical, consolidando o conhecimento matemático formal, reconhecendo-o como 

ferramenta para lidar com situações.  

As situações em que os alunos desenvolvem os modelos de passam por 

quatro níveis de atividades. Ciani (2012, p. 32) sistematizou esses níveis 

compreendidos por Gravemeijer (2005, 2007) pelos quais os alunos podem transitar 

nesse processo:  

 situacional: no qual o domínio específico, conhecimento e 

estratégias são utilizados unicamente dentro do contexto da 

situação;   

 referencial (modelo de): no qual modelos e estratégias se referem à 

situação descrita no problema, são os ―modelos de‖;   

 geral (modelo para): no qual o foco matemático das estratégias se  

sobrepõe à referência ao contexto, com isso, os modelos servem 

para representar outras situações, são os ―modelos para‖;  

 formal: no qual se trabalha com procedimentos e notações já 

convencionais. 
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Desse modo, os alunos podem evoluir para níveis de compreensão mais 

abstratos por meio do desenvolvimento de conhecimentos matemáticos 

fundamentados na experiência de lidar com situações realísticas. 

O terceiro princípio heurístico apresentado trata do fenômeno a ser 

experienciado pelo aluno em contexto de sala de aula. A fenomenologia didática é o 

estudo de como um contexto selecionado pelo professor pode ser explorado a fim de 

que o aluno elabore sua própria matemática (FERREIRA, 2013). Esse princípio 

favorece ir de encontro do que Freudenthal (1973) denominou inversão antididática 

– iniciar os estudos de um conceito matemático isolado de contexto 

(FREUDENTHAL, 1991). Essa inversão antididática é comumente observada em 

sequências de aulas nas quais são apresentados definições, propriedades, 

teoremas, algoritmos, seguidos de exemplificações, exercícios (dos simples até os 

elaborados) e, eventualmente, no final dos estudos de um conhecimento 

matemático, alguns problemas.  

O modelo de sequência de aulas mencionado inverte a forma como 

historicamente foram (e são) desenvolvidos os conhecimentos matemáticos. Sendo 

esse o motivo de Freudenthal utilizar a palavra inversão. Quanto ao termo 

―antididática‖, ele é utilizado nessa expressão como adjetivo, caracterizando a 

inversão como não didática (SILVA, 2015). Analogamente, ―didática‖ adjetiva 

fenomenologia, ou seja, a forma como os alunos veem e matematizam um contexto 

selecionado pelo professor. É uma maneira didática de organizar os processos de 

ensino e de aprendizagem a partir de um fenômeno. 

Depois de vistos os três princípios heurísticos, apresenta-se uma leitura dos 

seis princípios que discriminam aspectos da sala de aula à luz da RME, baseados 

em Treffers (1987), que descreve somente os cinco primeiros, e em Van Den 

Heuvel-Panhuizen (2010), que acrescenta o sexto princípio (da orientação): 

 O princípio da atividade consiste na maneira como a matemática deve 

ser vista e vivenciada, como uma atividade humana. O aluno precisa matematizar as 

situações realísticas e assumir-se protagonista em seu processo de aprendizagem. 

Assim como práticas esportivas e manifestações artísticas são atividades humanas, 

o homem também pode fazer sua matemática. 

 O princípio da realidade consiste no contexto realístico no qual 

acontecerá o processo de matematização. Esses contextos precisam ser próximos 

aos estudantes, e o professor tem a tarefa de aproximar seus estudantes de 
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contextos realísticos, guiando-os.  Entende-se um contexto realístico como aquele 

que o aluno pode imaginar e não somente o real. Contextos de dragões e gnomos, 

embora não sejam reais, podem tornar-se realísticos, e contextos reais, como a taxa 

selic e investimentos em letras de créditos, mesmo sendo reais, podem não 

configurar algo imaginável para um aluno de 6º ano do Ensino Fundamental, 

portanto não é realístico para esse sujeito.   

 O princípio de níveis consiste nos distintos níveis de compreensão pelos 

quais os alunos passam no processo de aprendizagem, partindo dos procedimentos 

informais até que, de modo progressivo, atinjam os níveis de compreensão mais 

formais de compreensão. Nesse processo, conforme Gravemeijer (2005, 2007), 

perpassam os níveis situacional, referencial, geral e, por fim, formal.  .   

 O princípio do entrelaçamento consiste na integração dos domínios 

matemáticos, ou seja, o currículo de matemática não deve ser visto como uma série 

de conteúdos que são trabalhados um após o outro. Deve propor tarefas que 

utilizem diversos conteúdos, concomitantemente, classificados em conteúdos 

estruturantes distintos ou, até mesmo, conhecimentos pertencentes ao mesmo 

domínio matemático. O trabalho pedagógico deve ter como objetivo a superação da 

fragmentação curricular.  

 O princípio da interatividade consiste na socialização dos alunos no 

processo de aprendizagem, pois, com base na premissa de que a matemática é uma 

atividade humana, a aprendizagem pode ocorrer por meio do compartilhamento de 

estratégias entre alunos, ou de construções coletivas a partir de discussões que 

podem ser desencadeadas pelo lidar dos membros de um grupo com uma tarefa. 

 O princípio de orientação consiste nos direcionamentos dados pelo 

professor à situação em que os processos de ensino e de aprendizagem utiliza a 

reinvenção guiada como estratégia de ensino, a qual proporciona ao aluno a 

oportunidade de elaborar sua própria matemática a partir do desenvolvimento das 

tarefas na direção dos objetivos educacionais. 

Considerando que essa abordagem enquanto uma alternativa ao ensino 

tradicional, e reconhecendo em seus princípios características de uma prática letiva 

que vai ao encontro da expectativa desta pesquisa, segue-se na direção de construir 

reflexões referentes ao processo de delineamento de uma TEA à luz da RME. 
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2.2 TRAJETÓRIA DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

Ao planejar uma aula ou uma sequência de aulas, o professor escolhe um 

material didático, ou até mesmo elabora tarefas com uma intenção pedagógica 

definida e relacionada às expectativas do que o aluno deve aprender naquele dado 

momento. É preciso, também, prever como serão os modos de lidar dos alunos ao 

realizarem as tarefas, para que, por meio da reinvenção guiada, eles possam refletir 

e construir conhecimento. 

Ao escolher as tarefas, em um planejamento que vai de encontro à inversão 

antididática, o professor faz o exercício de reconhecer parte do currículo e como 

poderá ser desenvolvido em sala de aula. Não elege ou elenca a partir de um item de 

uma lista que compõe um documento oficial, mas avalia o potencial da tarefa e a 

relaciona aos itens desse currículo que podem ser abordados. Assim, conforme 

Gravemeijer (2002), a inovação curricular é moldada pelo professor ao fazer uso da 

abordagem de ensino RME.  

Essa forma de planejamento docente vem ao encontro do que Van den 

Heuvel-Panhuizen (2002, 2008) apresenta como propósitos entrelaçados para uma 

TEA: 

Uma trajetória de ensino e de aprendizagem tem três propósitos 
entrelaçados: uma trajetória de aprendizagem, uma visão geral dos 
processos de aprendizagem dos estudantes; uma trajetória de ensino com 
indicações didáticas que descrevem um ensino que articula e estimula a 
aprendizagem e um esboço do assunto do currículo de matemática a ser 
ensinado. 

Fazer a previsão de como acontecerão os processos de ensino e de 

aprendizagem por meio das tarefas é uma ação necessária do professor que se 

dispõe a construir uma trajetória de aprendizagem. Santos (2014, p. 36) acrescenta 

que:  

[...] o principal objetivo de uma trajetória de ensino e aprendizagem refere-
se a possibilitar que o professor tenha, por meio de uma descrição, uma 
visão geral do que poderá desenvolver com os alunos. Desse modo, a 
trajetória também possibilita uma visão geral de como os processos de 
ensino e de aprendizagem podem se desenrolar durante o trabalho com os 
alunos na reinvenção guiada (SANTOS, 2014, p. 36). 
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Apesar dessa previsão, os conteúdos selecionados pelo professor no 

momento do planejamento podem não ser os mesmos que os alunos irão utilizar ao 

lidar com a tarefa. Portanto, no planejamento docente, a TEA deve ser um 

instrumento que lhe proporcione uma visão global de como poderão ocorrer os 

processos de ensino e de aprendizagem por meio do lidar dos alunos com as tarefas 

que compõem a TEA, mas não ser um manual de instrução. Nessa ocasião, o 

professor precisa ter em mente que  

[...] as Trajetórias de Ensino e Aprendizagem não são descrições rígidas 
dos procedimentos a serem adotados pelo professor, nem devem ser 
seguidas como ―receitas‖, uma vez que os estudantes podem utilizar 
estratégias que o professor não havia previsto, dando margem à 
possibilidade de reinvenção de outros conteúdos que o professor não havia 
descrito em sua TEA (PIRES; SILVA, 2016, p.46). 

Além dos conteúdos matemáticos, Van Den Heuvel-Panhuizen (2010) elenca 

cinco aspectos que precisam ser considerados no momento do planejamento: 

 A singularidade dos processos de aprendizagem de cada aluno. 

 As descontinuidades nos processos de aprendizagem, já que às 
vezes as crianças progridem em saltos e às vezes podem regredir. 

 O fato de que os alunos são capazes de aprender várias habilidades 
simultaneamente e de que conceitos diferentes podem ser 
desenvolvidos ao mesmo tempo, dentro e fora da área da 
matemática. 

 As diferenças que podem aparecer no processo de aprendizagem na 
escola como resultado de disparidades nas situações de 
aprendizagem fora da escola. 

 Os diferentes níveis de domínio de certas habilidades que as crianças 
possuem (VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, 2010, p. 28, tradução 
nossa).  

 

Ao planejar uma TEA, o professor deve ter em mente o percurso que a 

aprendizagem dos alunos poderá trilhar, entretanto deve reconhecer que cada aluno 

poderá lidar de maneira diferente com cada uma das tarefas devido às suas 

experiências anteriores, à sua motivação, às disparidades oriundas de fora do 

ambiente escolar.  

O conhecimento matemático ou de um item específico do currículo não se 

dá de forma isolada. Ao elaborar uma TEA, o professor planeja tarefas que 

favoreçam a capacidade dos alunos de utilizarem o conhecimento e suas 

habilidades simultaneamente. Em uma TEA, o professor planeja e visualiza o 



24 

entrelaçamento de conhecimentos matemáticos que mobilizam múltiplas 

habilidades. 

No que diz respeito aos níveis de domínio dos alunos de certas habilidades, 

Van den Heuvel-Paunhuizen (2010) especifica alguns aspectos dos quais quatro são 

apresentados a seguir: 

 

Aspectos Especificações 

Os níveis como base para a 
coesão 

Uma descrição da trajetória de aprendizagem não só deve explicar 
―onde‖ as crianças devem ―chegar‖, mas também esclarecer o 
amplo escopo que elas seguirão para chegar lá. Este caminho não 
é composto de elementos de conhecimento armazenados, mas sim 
de habilidades e entendimentos que são gradualmente construídos 
e relacionados entre eles. O que é aprendido em um estágio é 
entendido e interpretado em um nível superior no próximo estágio.  

Os níveis como base de um 
caminho comum 

 

O fato de os alunos poderem compor o mesmo conteúdo para 
diferentes níveis é a base para que haja uma trajetória de ensino-
aprendizagem comum a todos. Isso significa que as crianças 
podem trabalhar em um mesmo assunto, mesmo que estejam em 
diferentes estágios de desenvolvimento.  

Os níveis como base para 
suportes didáticos 

 

Uma descrição do processo de aprendizagem baseado em níveis 
fornece aos professores um suporte que lhes permite monitorar o 
processo de desenvolvimento dos alunos e, assim, adaptar o 
ensino com um foco definido para um nível superior.  

Os níveis específicos no 
desenvolvimento 

 

Com relação aos alunos, os níveis não representam nenhum tipo 
de permanência geral em seu desenvolvimento e devem ser 
considerados apenas de forma dinâmica. As crianças podem 
funcionar em diferentes níveis em diferentes áreas de conteúdo ou 
partes delas. Por outro lado, falar em níveis não envolve uma 
descrição precisa do que as crianças podem fazer, mas é uma 
forma de monitorar seu processo de aprendizagem.  

Quadro 3 – Aspectos e especificações dos níveis de domínio de habilidades. 

Fonte: Van den Heuvel-Paunhuizen (2010). 

Neste trabalho, Trajetória de Ensino e de Aprendizagem (TEA) foi 

considerada como o conjunto de tarefas, elaboradas ou escolhidas, que são 

trabalhadas com um ou mais objetivos em comum, associadas ao planejamento das 

ações de professores e alunos e aos conteúdos que serão abordados por meio do 

lidar do aluno com as tarefas.  

Tomando-se como base as reflexões acerca dos princípios da RME, a 

produção de materiais feita pelo professor, como uma TEA elaborada em um contexto 

realístico, pode configurar-se um recurso adequado para que os alunos desenvolvam 

o processo de matematização.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A análise dos dados da pesquisa aqui apresentada é de natureza qualitativa 

de cunho interpretativo. O fato de recolher dados no ambiente natural em que as 

ações ocorrem (sala de aula), descrever as situações vividas pelos participantes e 

refletir e interpretar os significados que estes lhes atribuem justifica a realização de 

uma abordagem qualitativa. O processo de delineamento da TEA se deu à luz da 

Pesquisa de Desenvolvimento (MATTA, SILVA, BOAVENTURA, 2014), conhecida 

internacionalmente como Design Research, Design-based Research ou 

Development Research.  

De maneira geral, podemos dizer que uma ―pesquisa de desenvolvimento‖ 
refere-se àquelas investigações que envolvem delineamento, como a 
elaboração do artefato em sua primeira versão, sendo que o 
desenvolvimento refere-se ao processo contínuo de seu refinamento por 
meio da avaliação sistemática (BARBOSA; OLIVEIRA, 2015, p. 527). 

No contexto da área de ensino, o estudo inicia-se com a definição do 

problema, com uma consulta entre os sujeitos envolvidos; passa pela formulação da 

questão de pesquisa; em seguida, ocorre o estudo do contexto e da literatura. Em 

um segundo momento, ocorre o desenvolvimento do produto, embasado em uma 

construção teórica, visando apresentar uma solução para o problema definido. 

Posteriormente, o produto deverá ser testado, ou seja, aplicado no contexto definido. 

Após a implementação, os pesquisadores observam quais são as modificações 

necessárias, a fim de aprimorar o produto por meio de análises, avaliações e 

validações. As alterações são realizadas e, novamente, ocorre a utilização do 

produto com o público-alvo (MATTA, SILVA, BOAVENTURA, 2014). Esse ciclo pode 

ser repetido várias vezes com a finalidade de refinar cada vez mais o produto, 

conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Ciclo de aplicação, análise, avaliação e validação da DBR
5
. 

Fonte: Matta, Silva e Boaventura (2014) 

O Quadro 4, a seguir, elaborado por Matta, Silva e Boaventura (2014), 

apresenta um passo a passo dos tópicos de cada uma das fases da abordagem 

metodológica de pesquisa e propõe algumas posições.  

Fase da DBR Tópicos Posição
6
 da Proposta 

Fase 1: Análise do 
problema por 

investigadores, usuários 
e/ou demais sujeitos 

envolvidos em 
colaboração. 

Definição do problema. Definição de problema, ou 
introdução, ou 

Fundamentação, ou 
Contexto. 

Consulta recíproca entre sujeitos 
engajados na práxis e investigadores. 

Questões de pesquisa. Questões de Pesquisa. 

Contextualização e/ou revisão de 
literatura. 

Contexto, ou Revisão 
 de Literatura. 

Fase 2: Desenvolvimento 
da proposta de solução 

responsiva aos princípios 
de design, às técnicas de 
inovação e à colaboração 
de todos os envolvidos. 

Construção Teórica. 

Quadro teórico. Desenvolvimento de projeto de princípio 
para orientação do plano de intervenção. 

Descrição da proposta de  
intervenção. 

Metodologia. 

Fase 3: Ciclos iterativos de 
aplicação e refinamento da 

solução na práxis da 
solução  

 

Implementação da intervenção  
(primeira iteração) 

Metodologia.
7
 

Participantes. 

Coleta de informações. 

Análise das informações. 

Implementação da intervenção  
(segunda iteração) 

Participantes. 

Coleta de informações. 

Análise das informações. 

                                            
5
 Os autores do referido artigo consideraram o nome em inglês Design-Based Research (DBR). 

6
 Posição no sentido estrutural de uma pesquisa. 

7
 O quadro continua na próxima página. 
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Fase da DBR Tópicos Posição da Proposta 

Fase 4: Reflexão para 
produzir ―Princípios de 
Design‖ e melhorar a 

implementação da 
situação. 

Princípios de design. 
Artefato(s) implementado(s). 

Desenvolvimento profissional. 
Metodologia. 

Quadro 4– Fases da pesquisa DBR  
Fonte: Matta, Silva e Boaventura (2014) 

A implementação da intervenção com os participantes, a coleta de 

informações e sua análise na Fase 3, como descrevemos na Figura 1, podem se 

repetir quantas vezes forem necessárias, considerando o tempo disponível para a 

pesquisa, com a finalidade de refinar o produto educacional. Van den Eerde (2013), 

pesquisadora do Instituto Freudenthal, pontua as vantagens de utilizar essa 

abordagem metodológica nas pesquisas em Educação Matemática. 

 Modela problemas que promovem o pensamento e a aprendizagem 
do aluno; 

 Conjectura sobre seus próprios papéis como professores a promover 
e guiar o aprendizado dos alunos; 

 Observa de perto o que os estudantes fazem e dizem; 

 Analisa e interpreta o que os estudantes fazem e dizem; 

 Remodela problemas e suposições sobre o aprendizado dos alunos 
baseada nos dados (VAN DEN EERDE, 2013, p. 9, tradução nossa). 

Após expor os aspectos da abordagem metodológica, prossegue-se para o 

detalhamento dos passos da Pesquisa. No Quadro 5, apresenta-se um resumo do 

caminho metodológico seguido à luz da Pesquisa Desenvolvimento.  

 

 Fase da Pesquisa Tópicos Passos Metodológicos da Pesquisa  

Fase 1: Análise do 
problema por 

investigadores, 
usuários e/ou 

demais sujeitos 
envolvidos na 
colaboração. 

Definição do problema. 
Discussão entre o professor-pesquisador e 
sua orientadora sobre a práxis docente do 

orientando. 

Consulta recíproca entre 
sujeitos engajados na 

práxis e investigadores. 

Apresentação e aprovação da 
problematização com professores que atuam 

no 6º ano do Ensino Fundamental.  

Questões de pesquisa. 

Que aspectos a respeito do ensino de 
matemática emergem ao professor delinear 

uma Trajetória de Ensino e de Aprendizagem 
para o 6º ano do Ensino Fundamental à luz da 

Educação Matemática Realística? 

Contextualização e/ou 
revisão de literatura. 

Definição da abordagem da RME para o 
produto educacional e revisão da literatura.

8
 

                                            
8
 O quadro continua na próxima página. 
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Fase da Pesquisa Tópicos Passos Metodológicos da Pesquisa 

Fase 2: 
Desenvolvimento 
da proposta de 

solução responsiva 
aos princípios de 

design, às técnicas 
de inovação e à 
colaboração de 

todos os 
envolvidos. 

Construção Teórica. 
Estudo de textos científicos sobre a 

abordagem RME. 

Desenvolvimento do 
projeto de princípio para a 

orientação do plano de 
intervenção. 

Desenvolvimento da TEA durante o curso de 
especialização

9
. 

Descrição da proposta de  
intervenção. 

Conclusão da proposta didática, sem 
implementação com os alunos. 

Fase 3: Ciclos 
iterativos de 
aplicação e 

refinamento em 
práxis da solução. 

Implementação da 
intervenção (primeira 

iteração) 

Escola em que o professor-pesquisador 
trabalha. 

Participantes. 
Oito alunos de 6º ano do Ensino Fundamental 
em turmas nas quais o professor-pesquisador 

não atua como regente. 

Coleta de informações. 
Produção escrita do aluno, diário do professor-
pesquisador e gravação de áudio dos diálogos 

entre os sujeitos. 

Análise das informações. Análise da produção escrita. 

Implementação da 
intervenção  

(segunda iteração) 

 

Nova iteração após reformulação do produto. 

Participantes. 
Uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental 
de 34 alunos na qual o professor-pesquisador 

é regente. 

Coleta de informações. 
Produção escrita do aluno, diário do professor-
pesquisador e gravação de áudio dos diálogos 

entre os sujeitos. 

Análise das informações. Análise da produção escrita. 

Implementação da 
intervenção  

(terceira iteração) 

Última iteração após reformulação do produto 
educacional na mesma instituição. 

Participantes. 
Uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental 
de 33 alunos na qual o professor-pesquisador 

é regente. 

Coleta de informações. 
Produção escrita do aluno, diário do professor-
pesquisador e gravação de áudio dos diálogos 

entre os sujeitos. 

Análise das informações. Análise da produção escrita. 

Fase 4: Reflexão 
para produzir os 
―Princípios de 

Design‖ e melhorar 
implementação da 

situação. 

Princípios de design. 
Artefato(s) 

implementado(s). 
Desenvolvimento 

profissional. 

Professores e investigadores obterão uma 
nova concepção do produto educacional após 

o processo de delineamento. 

Quadro 5 – Caminho Metodológico embasado nas Fases da Pesquisa DBR. 
Fonte: Adaptado de Matta, Silva e Boaventura (2014) 
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 Especialização em Educação em Matemática e Ciências da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Câmpus Londrina. 
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A proposta de problematização emergiu da práxis do professor-pesquisador 

que em discussões com sua orientadora, reconheceu uma fragmentação curricular 

de conteúdos matemáticos abordados no 6º ano de Ensino Fundamental, série em 

que atua há mais de cinco anos. Esse reconhecimento foi discutido e compartilhado 

em seu contexto escolar, e houve uma aprovação da problematização com os 

professores e com a equipe pedagógica, os sujeitos da práxis.  

A construção de um produto educacional não é suficiente para resolver esse 

problema, portanto é preciso desenvolver pesquisas que possam apresentar 

contribuições no intuito de superar parte do problema. Assim, estabelecemos a 

seguinte questão de pesquisa: Que aspectos a respeito do ensino de matemática 

emergem ao professor delinear uma Trajetória de Ensino e de Aprendizagem para o 

6º ano do Ensino Fundamental à luz da Educação Matemática Realística? 

Para responder a essa questão, o objetivo geral da pesquisa foi assim 

definido: analisar o processo de desenvolvimento de uma Trajetória de Ensino e de 

Aprendizagem (TEA) que se configura como produto educacional, adequado aos 

processos de ensino e de aprendizagem e direcionado ao 6º ano do Ensino 

Fundamental, que aborde conteúdos de domínios matemáticos distintos baseados 

no contexto de plantas baixas.  

A leitura de artigos, livros, dissertações e teses que versam sobre a 

abordagem de ensino Educação Matemática Realística (FREUDENTHAL, 1971, 

1979; TREFFERS, 1987; VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, 2002, 2010; 

GRAVEMEIJER, 2002, 2005, 2008; MARTINS 2008; SILVA, 2009; FERREIRA, 

2013; MENDES, 2014; SILVA, 2015; SANTOS, 2014; FERREIRA, BURIASCO, 

2016; PIRES, SILVA, 2016) serviu de suporte teórico para a elaboração do primeiro 

desenho da TEA – uma proposta didática – que foi desenvolvida em um trabalho de 

conclusão de curso de especialização pelo professor-pesquisador, com a mesma 

orientadora. Entretanto, naquela ocasião, não houve implementação com alunos, 

realizou-se uma descrição de intervenções possíveis (Fase 2 do caminho 

metodológico – Quadro 2).   

O Quadro 6 apresenta uma descrição sintetizada de cada uma das 14 

tarefas presentes no primeiro desenho da TEA.  
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Tarefa Nome Descrição Sintetizada da Tarefa 

1 Desenhe sua casa 
Desenhar a forma como é dada a divisão dos cômodos da casa, 
como se estivesse vendo de cima, sem o telhado, sem tomar as 

medidas. 

2 Pesquisa Pesquisa do conceito de planta baixa. 

3 Trocando ideias 
Interação entre dois alunos para descrever as diferenças de plantas 

baixas de duas casas. 

4 
Planta baixa da sala 

de aula 
Em grupo, tomar as medidas da sala de aula, das paredes, janelas e 

porta e esboçar sua planta baixa. 

5 
Momento de 

reflexão 
Reflexão sobre cada passo da tarefa anterior. 

6 Pesquisa 
Pesquisa do conceito de escala, e interação com um colega sobre a 

pesquisa. 

7 Faça em casa Esboço da planta baixa do quarto do aluno. 

8 
Observação da 
tarefa do colega 

Interação entre dois alunos para verificar se foi respeitado o conceito 
de escala na planta baixa. 

9 
Área e Perímetro do 

seu quarto 
Cálculo da área e do perímetro do quarto do aluno, mesmo que as 

medidas sejam com números decimais. 

10 A cozinha 
Esboço da planta baixa com o uso adequado da escala e cálculo de 

área e perímetro. 

11 A casa do colega 
Cálculo da área e do perímetro da cozinha ou do quarto da casa que 

o professor solicitar. 

12 
A planta baixa da 

sua casa 
Refazer a tarefa 1. 

13 
Comparação entre 
as plantas baixas 

Elaborar uma redação, comparando as plantas baixas esboçadas 
nas tarefas 1 e 12. 

14 A casa dos sonhos Criar a planta baixa da casa dos seus sonhos. 

Quadro 6 – Design 1 da TEA 
Fonte: autor. 

O primeiro ciclo iterativo de aplicação (Fase 3 do Quadro 4) foi realizado no 

segundo semestre de 2017 com um grupo de 8 alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola estadual do Paraná na cidade de Londrina. A formação 

do grupo de alunos se deu por meio de convite feito pelos professores das turmas 

de 6º ano (turmas em que o professor-pesquisador não era regente) para 

participarem de uma atividade em período de contraturno de seus estudos regulares, 

e 8 alunos aceitaram o convite. A aplicação da TEA realizou-se em quatro encontros 

de uma hora e trinta minutos cada um.   

Os dados coletados para a análise, a partir das aplicações da TEA, foram os 

registros no diário do professor-pesquisador, na produção escrita dos alunos e em 

arquivos de áudio. Os pais dos alunos e a direção da escola assinaram um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido para a utilização e a divulgação dos dados 
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(Apêndice F). Os alunos foram renomeados, de acordo com a ordem alfabética, para 

Aluno A1, Aluno A2, Aluno A3 e assim sucessivamente, sendo a letra ―A‖ referente à 

primeira aplicação.  

As produções dos alunos foram analisadas por meio da Análise de Produção 

Escrita que possibilita ―compreender como eles lidam com as questões abertas de 

matemática, ou seja, investigar e analisar o modo como eles interpretam os 

enunciados das questões, as estratégias que elaboram e quais procedimentos 

utilizam.‖ (VIOLA DOS SANTOS, 2007 p.14). 

Houve a escuta dos áudios e a análise do diário do professor-pesquisador. 

Após as reflexões a partir dos dados das tarefas da TEA, e com base nelas, foram 

realizadas as alterações necessárias que serão descritas e justificadas no Capítulo 

IV no âmbito geral da TEA e de duas tarefas selecionadas que a compõem. 

A segunda aplicação da TEA ocorreu no primeiro semestre de 2018, em 

uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental em que o professor-pesquisador era o 

docente responsável pela disciplina de Matemática. Essa etapa ocorreu no 

município de Londrina em um colégio público distinto da primeira aplicação, e 

participaram 34 alunos matriculados. A direção do colégio concedeu a autorização e 

os pais de todos os alunos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para a utilização dos dados recolhidos para fins de pesquisa (Apêndice 

F). Os alunos foram renomeados, de acordo com a ordem alfabética, 

respectivamente para Aluno B1, Aluno B2, Aluno B3 e assim sucessivamente, sendo 

―B‖ referente à segunda aplicação. 

Analogamente à primeira aplicação, os dados analisados foram as 

produções escritas dos alunos em cada tarefa, os áudios gravados e o diário do 

professor-pesquisador. Foram realizadas alterações de enunciados das tarefas e 

criada uma tarefa intermediária com o objetivo de que o aluno percebesse a 

necessidade do uso adequado de escala.  

Desse modo, o terceiro desenho das tarefas que compõem a TEA foi 

concluído e aplicado em outra turma do 6º ano do Ensino Fundamental em que o 

professor-pesquisador é o docente responsável pela disciplina de Matemática, no 

mesmo colégio em que se deu a segunda aplicação, com 33 alunos. Novamente os 

alunos foram renomeados, conforme a ordem alfabética, na devida ordem para 

Aluno C1, Aluno C2, Aluno C3 e assim continuadamente, sendo ―C‖ referente à 

terceira aplicação.  
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Assim como nos outros ciclos, os enunciados e objetivos de cada tarefa 

foram revisados de acordo com as necessidades observadas pela análise dos dados 

coletados nesse ciclo, e com os ajustes necessários na redação de algumas das 

tarefas que compõem a TEA consolidou-se sua versão final da TEA.  

A fim de analisar a evolução dos enunciados, criou-se um quadro10 para 

acompanhar o refinamento de cada tarefa depois de cada ciclo de iteração, nos 

seguintes moldes: 

 

1ª TEA: Tarefa W 2ª TEA: Tarefa X 3ª TEA: Tarefa Y 4ª TEA: Tarefa Z 

Enunciado para o 1º Ciclo  

Objetivos para o  1º Ciclo  

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

 

Enunciado para o 2º Ciclo  

Objetivos para o 2º Ciclo  

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

 

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

 

Enunciado para o 3º Ciclo  

Objetivos para o 3º Ciclo  

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

 

Quadro 7 – Modelo do Quadro de Evolução dos Enunciados das Tarefas. 
Fonte: autor. 

                                            
10

 Os quadros completos do processo de delineamento de cada uma das tarefas que compõem a TEA 
podem ser conferidos no Apêndice A. 



33 

Foram selecionadas duas tarefas que compõem a TEA para uma descrição 

analítica mais aprofundada. Desse relato, foram analisadas as condutas do 

professor-pesquisador no processo de delineamento e de aplicação das tarefas da 

TEA. Tais condutas foram reunidas em quadro reflexivo identificando os aspectos 

que influenciaram o professor-pesquisador no processo de delineamento de uma 

TEA e pautadas em tais aspectos foram feitas reflexões acerca da problemática da 

pesquisa.      

O produto educacional relacionado a esta pesquisa é um Caderno de 

Tarefas intitulado ―Na minha casa tem Matemática‖, que foi elaborado paralelamente 

a este relatório de pesquisa. O caderno contém um capítulo que descreve os seis 

princípios da RME para implementação em sala de aula, outro capítulo que 

apresenta a 4ª versão da TEA, com orientações sobre como conduzir as tarefas de 

modo coerente com a abordagem de ensino selecionada para os professores que 

venham a utilizar, e um anexo com a TEA já formatada com os espaços necessários 

para a realização de cada tarefa para impressão para os professores 

disponibilizarem aos seus alunos.  
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4 O PROCESSO DE DELINEAMENTO 

4.1 O DELINEAMENTO DA TRAJETÓRIA DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

O processo de delineamento de cada tarefa está descrito no Apêndice A. A 

primeira versão (Apêndice B) foi desenvolvida durante o curso de especialização e 

aplicada no segundo semestre de 2017. As reflexões acerca dos dados obtidos na 

primeira aplicação subsidiaram o aprimoramento da TEA em sua segunda versão 

(Apêndice C). A terceira versão (Apêndice D) é resultado das análises realizadas a 

partir dos dados da segunda aplicação e as alterações para a quarta e última versão 

(Apêndice E) se deu a partir dos dados obtidos na terceira aplicação. 

 Devido às exclusões e inclusões, os números das tarefas entre as versões 

da TEA foram alterados e reposicionados. A Figura 2 apresenta um diagrama de 

flechas que mostra a relação entre as tarefas nas quatro versões. As relações R1, R2 

e R3 são consequências do processo de delineamento da TEA. 

 

Figura 2: Diagrama de flechas da relação entre as tarefas nas quatro versões da TEA  

Fonte: Autor. 

Após a primeira aplicação foram excluídas duas tarefas  e incluída, no final, 

para estabelecer comparações, uma tarefa, que é repetição de uma das tarefas 

introdutórias. A tarefa duplicada foi excluída na segunda etapa de delineamento e foi 
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adicionada uma nova tarefa para a terceira versão. Entre a terceira e quarta versão 

da TEA, não houve alteração dos números das tarefas. 

Os objetivos de cada tarefa que compõe a TEA após o processo de 

delineamento está apresentado no Quadro 8:  

 

Quadro 8 – Objetivo de cada tarefa da quarta versão da TEA 
Fonte: autor. 

 

Tarefa Título Objetivos 

01 Desenho Diagnosticar a percepção que o aluno possui da planta baixa de sua 
casa. Esse registro será utilizado posteriormente a fim de que o aluno 
possa comparar sua percepção inicial e após das tarefas do caderno. 

02 A Casa Nova da 
Família Souza 

Desenvolver, por meio de comparação entre os projetos 
apresentados, a aptidão de transcrição da linguagem técnica para a 
linguagem corrente das representações na planta baixa. Familiarizar 
os alunos com representação de uma planta baixa de uma casa.  

03 A Planta Baixa 
Adequada 

Provocar reflexões acerca da noção intuitiva de escala de planta 
baixa. Desenvolver ideias relativas à proporcionalidade a partir de 
estratégias para verificar qual das plantas baixas propostas pode 
representar a sala de aula com o uso de uma régua.  

04 Planta Baixa da 
Sala de Aula 

Desenvolver estratégias para medir uma parede com instrumentos de 
medidas menores que as próprias paredes. Manusear 
adequadamente um instrumento de medida de distâncias. Discutir a 
conversão de medidas entre metros e centímetros ao esboçarem a 
representação da sala de aula. 

05 Momento de 
reflexão 

Desenvolver a ideia intuitiva de proporcionalidade e lidar 
adequadamente com o tratamento dos dados coletados por meio de 
tabelas. 

06 Faça em Casa Propor ao aluno que tome as medidas dos comprimentos das paredes 
de sua casa a fim de desenhar a planta baixa de seu quarto. 

07 Observação da 
Tarefa do Colega. 

Provocar novas discussões sobre a utilização da escala no contexto 
das plantas baixas. 

08 A Área e o 
Perímetro do seu 

Quarto: 

Estimular a percepção do algoritmo da adição e multiplicação de 
números decimais, além de trabalhar novamente os conceitos de área 
e perímetro por meio de um contexto realístico para o aluno as 
medidas da parede de seu quarto. 

09 A Cozinha Trabalhar a autonomia do aluno ao lidar com os conteúdos 
matemáticos já trabalhados nesse Caderno de Tarefas, de modo 
especial os cálculos de área e perímetro. 

10 O Quarto de Enzo 
e Lorenzo 

Desenvolver estratégias para calcular a área do quarto de formato 
hexagonal e comparar sua área com a do outro quarto. 

11 A Planta Baixa da 
sua Casa 

Utilizar os conceitos estudados na elaboração desta planta baixa. 

12 Comparação das 
Plantas Baixas. 

Analisar a evolução dos conhecimentos matemáticos evidenciados 
nas produções textuais dos alunos.  

13 A Casa dos 
Sonhos 

Explorar os conceitos relativos à planta baixa desenvolvidos no 
decorrer das tarefas anteriores. 
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Entre as tarefas que compõem a TEA, os enunciados de quatro não 

sofreram alterações, conforme o Quadro 9:   

 

Número da Tarefa 

Enunciado 1ª  

Versão 

2ª  

Versão 

3ª 
Versão 

4ª  

Versão 

1 1 1 1 

Desenho. 
Usando lápis, borracha e régua, desenhe as divisões dos 
cômodos de sua casa, como se estivesse olhando de cima, sem 

o telhado. 

4 3 4 4 

Planta Baixa da Sala de Aula. 
Reúnam-se em grupos de 03 alunos, utilizando trenas ou réguas 
flexíveis, meçam os comprimentos das paredes e desenhem a 
planta baixa da sala de aula. 

9 7 8 8 

A Área e o Perímetro do seu Quarto. 
a) Com o auxílio de uma calculadora, calcule o perímetro do seu 
quarto.  
b) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
c) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você 
observou em relação à vírgula? 
d) Com o auxílio de uma calculadora, calcule a área do seu 
quarto.  
e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
f) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você 
observou em relação à vírgula? 

12 10 11 11 
A Planta Baixa da sua Casa. 
Faça a planta baixa da sua casa e calcule a área e o perímetro 
de cada cômodo.  

Quadro 9 – Enunciados das tarefas que não sofreram alterações 
Fonte: autor. 

Das tarefas que tiveram alterações no decorrer dos ciclos de iteração, 

menciona-se brevemente, sem intenção de construir uma análise específica, 

elementos que foram considerados pelo professor-pesquisador. 

Na primeira versão da TEA, as Tarefas 2 e 6 (que foram suprimida na versão 

seguinte) consistiam em pesquisar, respectivamente, as definições de planta baixa e 

de escalas por meio de dispositivos móveis. Entretanto, durante a primeira aplicação 

houve dificuldades de acesso à rede wi-fi do colégio, o que impossibilitou a 

realização da tarefa, sendo necessária a intervenção do professor-pesquisador, que 

apresentou os conceitos. Pensou-se na possibilidade de disponibilizar dicionários e 

outros materiais nas aplicações seguintes, mas, como a compreensão do conceito 

de planta baixa não é a finalidade da TEA e sim o meio para o desenvolvimento de 

ideias matemáticas relacionadas aos conteúdos já elencados, optou-se por 

apresentar os conceitos, em vez de solicitar a pesquisa. 
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 O Quadro 10 apresenta a evolução dos enunciados da Tarefa 3 (primeira 

versão da TEA). 

 

Quadro 10 – Evolução dos enunciados da Tarefa 3 (da primeira versão) 
Fonte: autor. 

Versão 

da TEA 

Número 
da 

Tarefa 
Enunciado 

1
a
  3 

Trocando ideias. 
Em dupla, descreva com suas palavras algumas características das casas 
representadas nestas plantas baixas:  
 

 

2
a
 2 

A família Souza pretende comprar uma nova casa e está em dúvida entre duas 
que possuem os cômodos representados a seguir: 
 

 
   Casa 1                                                                        Casa 2 

 
Escreva sete diferenças que você observa entre a Casa 1 e a Casa 2: 

3
a
 2 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

4ª 2 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 
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Na primeira versão da Tarefa 3, foi solicitada a apresentação de 

características de duas plantas baixas, mas, mesmo sendo incentivados, os alunos 

apenas citaram uma ou duas características em suas produções. Em decorrência 

dessas respostas curtas, na segunda aplicação, requereu-se a comparação entre 

duas casas, a partir de suas plantas baixas, para uma argumentação que pudesse 

ajudar uma família a tomar a decisão de qual casa comprar com base nas diferenças 

relatadas. Uma planta baixa foi substituída por outra que apresentava mais 

elementos arquitetônicos, como maior quantidade de cômodos, de janelas e portas, 

conforme pode ser observado no Quadro 10. 

As alterações realizadas para a segunda aplicação contribuíram para uma 

observação mais aprofundada dos elementos das plantas baixas, que é o objetivo 

dessa tarefa. Desse modo, não houve alteração do enunciado para a terceira e a 

quarta versão. 

Na segunda versão da TEA, essa tarefa foi proposta duas vezes (Tarefa 2 e 

Tarefa 12) com a finalidade de comparar a percepção dos alunos no início e no 

término da TEA, não sendo possível, na segunda ocasião, repetir as diferenças 

observadas na primeira. As produções dos alunos mostraram diferenças próximas 

entre as duas tarefas. Como há esse objetivo comparativo em outras tarefas da 

TEA, optou-se por excluir a repetição dessa tarefa.  

O enunciado da Tarefa 4 não foi alterado, entretanto, foi observado, na 

primeira aplicação, que o lidar dos alunos com os instrumentos de medidas pode 

levar ao desenvolvimento de ideias matemáticas, visto que pode ser a primeira vez 

que vários alunos manuseiam esses instrumentos com a finalidade prescrita no 

enunciado da tarefa. Desse modo, espera-se que os alunos desenvolvam 

estratégias para medir uma parede com instrumentos de medidas menores que as 

próprias paredes. No decorrer da segunda aplicação, muitos alunos afirmaram ter 

sido a primeira vez que manusearam uma trena para medir algo. 

O design da Tarefa 5, bem como o da Tarefa 11, sofreu alterações nas três 

versões da TEA. Essas mudanças e as reflexões inerentes serão apresentadas e 

discutidas em seção própria a fim de compor a análise reflexiva da presente 

pesquisa, para então construir um Quadro Geral analítico referente ao processo 

vivenciado e analisado. 



39 

Na última etapa do processo de delineamento da TEA, isto é, após a terceira 

aplicação, foi adicionada uma questão referente ao instrumento de medida utilizado 

para o desenvolvimento da tarefa. Conforme no Quadro 11.  

 

Quadro 11 – Evolução dos enunciados da Tarefa 7 (da primeira versão) 
Fonte: autor. 

Um novo item foi adicionado ao enunciado da Tarefa 8 na segunda versão 

da TEA. Trata-se do item ―d‖, que poder ser comprovado no Quadro 12.  

Quadro 12 – Evolução dos enunciados da Tarefa 8 (da primeira versão) 
Fonte: autor. 

Versão 

da TEA 

Número 
da 

Tarefa 
Enunciado 

1
a
 7 

Faça em casa. 

Faça a planta baixa do seu quarto. 

2
a
 5 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

3
a
  6 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

4ª 6 

Faça em casa. 

Faça a planta baixa do seu quarto. 

Qual instrumento de medida foi realizado para realização da tarefa? _________ 

Versão 

da TEA 

Número 
da 

Tarefa 
Enunciado 

1
a
 8 

Observação da Tarefa do Colega. 

Em duplas, cada aluno irá verificar se o colega usou a escala corretamente: 

Nome do colega: _______________ (Questões ―a‖ e ―b‖ serão respondidas pelo 
colega). 

a) Seu amigo usou corretamente a escala em todas as paredes? Por quê?  

b) Como você verificou isso? 
c) (Resposta do aluno que fez a planta do quarto) Você concorda com a 
observação do seu colega? Justifique sua resposta.. 

2
a
 6 

Observação da Tarefa do Colega. 
Os itens “a” e “b” desta tarefa serão realizados por um colega. Para isso troque 
o caderno de tarefas com ele.  
Em duplas, cada aluno irá verificar se o colega usou a escala corretamente: 
Nome do colega:  
a) Seu amigo usou corretamente a escala em todas as paredes? Por quê?  
b) Como você verificou isso? 
c) (Resposta do aluno que fez a planta do quarto) Você concorda com a 
observação do seu colega? Justifique sua resposta. 
d) Desenhe, novamente, a planta baixa de seu quarto indicando as medidas. 

3
a
  7 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

4ª 7 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 



40 

Desse modo, após o colega avaliar a planta baixa do quarto, produzida na 

tarefa anterior, propõe-se que o aluno refaça a planta baixa para que as reflexões 

referentes à avaliação feita por um par sejam consideradas nessa nova 

oportunidade.  

A Tarefa 10 também teve dois itens acrescentados, conforme se pode 

observar no Quadro 13. 

Quadro 13 – Evolução dos enunciados da Tarefa 10 (da primeira versão) 
Fonte: autor. 

Na segunda versão, foi acrescentado o cálculo do perímetro da cozinha, 

pois, ao avaliar a primeira aplicação, o professor-pesquisador considerou que os 

alunos precisariam de mais contato com o cálculo de perímetro e com a forma como 

pode ser sistematizado o algoritmo para a adição de números decimais.  

A Tarefa 13 sofreu alteração somente após a terceira aplicação da TEA, 

conforme o Quadro 14. 

Quadro 14 – Evolução dos enunciados da Tarefa 13 (da primeira versão) 
Fonte: autor. 

Versão 
da TEA 

Número 
da 

Tarefa 
Enunciado 

1
a
 10 

A Cozinha 
a) Faça a planta baixa da cozinha da sua casa. 
b) Com o uso de uma calculadora, obtenha a área da cozinha da sua casa.  
c) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 

2
a
 8 

A Cozinha 
a) Faça a planta baixa da cozinha da sua casa. 
b) Com o uso de uma calculadora, obtenha o perímetro da cozinha da sua casa.  
c) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
d) Com o uso de uma calculadora, obtenha a área da cozinha da sua casa.  
e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora. 

3
a
 9 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

4ª 9 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

Versão 

da TEA 

Número 
da 

Tarefa 
Enunciado 

1
a
 13 

Comparação das plantas baixas. 
Produza um texto com aproximadamente 10 linhas comparando as plantas 
baixas da atividade 01 e da atividade 11 no caderno de tarefas. 

2
a
 11 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

3
a
 12 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

4ª 12 

Comparação das plantas baixas: 
Produza um texto com aproximadamente 10 linhas comparando as plantas 
baixas da atividade 01 e da atividade 11 no caderno de tarefas, detalhando pelo 
menos cinco diferenças. 
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A exigência de pelo menos cinco diferenças entre as duas produções dos 

alunos se deu porque, na terceira aplicação, mais da metade da turma se limitou a 

duas ou três diferenças, podendo explorar ainda mais. 

No caso da Tarefa 14, foi excluída a prescrição do cálculo da área e do 

perímetro da planta baixa da casa dos sonhos, visto que se trata de uma tarefa para 

os alunos usarem a criatividade e podem aparecer cômodos com formatos para os 

quais alunos do 6º ano do Ensino Fundamental teriam dificuldade em calcular área e 

perímetro, como figuras circulares, hexagonais, ou outros polígonos, pois tais 

conhecimentos são previstos nos demais anos do Ensino Fundamental. O Quadro 

15 apresenta as alterações do enunciado da Tarefa 14. 

 Quadro 15 – Evolução dos enunciados da Tarefa 14 (da primeira versão) 
 Fonte: autor.  

 De modo geral, as alterações realizadas no primeiro ciclo de iteração foram 

validadas durante a segunda aplicação da TEA, bem como as alterações realizadas 

no segundo ciclo de iteração em relação à terceira aplicação e somente os 

enunciados de duas tarefas foram ajustados após a terceira aplicação. 

 

4.2 O DELINEAMENTO DE DUAS TAREFAS SELECIONADAS 

Foram selecionadas, para análise mais específica do processo de 

delineamento, a Tarefa 5 e a Tarefa 11 (da primeira versão), pois foram as que mais 

sofreram alterações em seus enunciados ao longo do processo.  

 

Versão 

da TEA 

Número 
da Tarefa Enunciado 

1
a
 14 

A Casa dos Sonhos. 
Faça a planta baixa da casa dos seus sonhos, obedecendo às regras da 
escala, e calcule a área e o perímetro de cada cômodo. 

2
a
 13 

A Casa dos Sonhos. 
Faça a planta baixa da casa dos seus sonhos, obedecendo às regras da 
escala. 

3
a
 13 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

4ª 13 Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 
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4.2.1 O Delineamento de uma tarefa (T5 
1o  ciclo  
       T4 

2o  ciclo .
       T5

3o  ciclo .
      T5)  

As tarefas da TEA possuem ligação umas com as outras. Em particular, a 

Tarefa 5 é relacionada com a Tarefa 4 – apresentada no Quadro 16 - que propõe 

aos alunos que façam o desenho da planta baixa da sala de aula. Para isso foi 

necessário disponibilizar instrumentos de medidas, como trena e fita métrica, para 

que os alunos tomassem as medidas das paredes e esboçassem a planta baixa. 

 

Planta Baixa da Sala de Aula: 

 

Reúnam-se em grupos de 04 alunos, meçam os comprimentos das paredes e façam o desenho da 
planta baixa da sala de aula. 

Quadro 16 - Primeira versão da Tarefa 4 
Fonte: autor. 

A Tarefa 5, enunciada no Quadro 17, em sua primeira versão, foi elaborada 

em formato de questionário. Esperava-se que os alunos observassem e 

expressassem a necessidade de padronização de escala de medidas entre a sala de 

aula e o desenho da planta baixa11 construído na Tarefa 4, em grupo, o intuito era 

que conhecimentos matemáticos, como conversão de medidas e ideias intuitivas de 

proporcionalidade, fossem desenvolvidos pelos alunos.   

 

Momento de Reflexão: 

 

A tarefa a seguir deverá ser realizada individualmente. 

a) Como o seu grupo mediu o comprimento de cada uma das paredes?  

b) Qual é a medida do comprimento da parede na qual o quadro negro está localizado? 

c) Na planta baixa da sala de aula que você acabou de desenhar, qual é a medida do comprimento 
da linha desenhada que representa a parede do quadro negro?  

d) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa da parede em que se localiza a lousa 
representa quantos centímetros da parede real?  

e) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa da parede em que se localiza a lousa 
representa quantos metros da parede real?  

f) Qual é a medida do comprimento das paredes ao lado da parede na qual se localiza o quadro? 

g) Na planta baixa da sala de aula que você acabou de desenhar, qual é a medida do comprimento 
da linha que representa as paredes do lado da parede na qual o quadro está localizado? 

h) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa das paredes ao lado da parede em que se 
localiza o quadro representa quantos centímetros das paredes reais? 

i) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa das paredes ao lado da parede em que se 
localiza o quadro representa quantos metros das paredes reais?  

j) Um centímetro na parede correspondente ao quadro negro e nas paredes do lado do quadro 

                                            
11

 Apesar de os alunos estarem em grupo, cada aluno fez o seu registro em seu material.  
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corresponde à mesma medida da parede?  

k) Comente o motivo da sua resposta no item ―j‖. 

l) Agora que você refletiu, refaça a planta baixa da sua sala de aula.  

m) Essa planta baixa tem alguma(s) alteração(ões) em relação à desenhada na tarefa anterior? 
Qual ou quais? 

Quadro 17 - Primeira versão da Tarefa 5 
Fonte: autor. 

As possibilidades de resposta ao item ―a‖ dessa questão referem-se à 

descrição de como a primeira parte da tarefa anterior foi desenvolvida. As respostas 

aos itens ―b‖ e ―f‖ dependem das medidas da sala de aula em que os alunos 

estudam, bem como os itens ―c‖ e ―g‖, pois as respostas dependem das medidas 

dessas paredes nas representações das plantas baixas. Nos itens ―d‖ e ―h‖, por sua 

vez, o aluno precisará dividir a medida da parede pela medida da representação da 

parede no esboço da planta baixa. Para isso, é necessário que ambas estejam na 

mesma medida (centímetros ou metros). As respostas a esses itens dependem das 

medidas das paredes empregadas na representação da planta baixa. 

Nos itens ―e‖ e ―i‖, o aluno pode realizar a conversão de medidas de 

centímetro para metro em relação aos itens ―d‖ e ―h‖, ou refazer o cálculo dividindo a 

medida da parede (em metros) pela medida da mesma parede na planta baixa (em 

centímetros), pois a resposta depende da medida dessa parede na representação 

da planta baixa. Assim, os alunos que ainda não souberem converter metros em 

centímetros terão a oportunidade de lidar com relações entre unidades de medidas 

de comprimento. 

A intenção pedagógica do item ―j‖ é levar o aluno a refletir se a escala 

adotada nas paredes de medidas distintas é a mesma. No item seguinte, é solicitada 

uma justificativa dessa resposta, cujo objetivo é que o aluno perceba a necessidade 

de os dois pares de paredes paralelas serem representados por meio da mesma 

escala.  

Treffers e Goffree (1985) mencionam que os contextos das tarefas podem 

desempenhar algumas funções na formação dos estudantes: formação de conceito; 

modelo de formação; aplicabilidade; exercício de habilidades específicas em 

situações aplicadas. As mencionadas intenções da Tarefa 5 permitem reconhecer 

que o contexto planta baixa pode servir para que os estudantes tenham um acesso 

natural à formação de conceito intuitivo de proporcionalidade; ser utilizado como 

suporte para a aprendizagem de operações e procedimentos formais (escalas, por 
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exemplo) em conjunto com as outras tarefas;  servir como suporte para a 

compreensão de conceitos matemáticos; reconhecer a realidade como fonte e 

domínio para desenvolver habilidades.  

Ao elaborar a tarefa, buscou-se interpretar a situação de ensino com base 

no conhecimento do contexto planta baixa e realizá-la, de um modo detalhado, e 

colocar-se no lugar do aluno para compreender os possíveis erros e resoluções que 

ele poderia apresentar. Conforme Van den Heuvel-Panhuizen (2000), sem manter 

uma perspectiva da TEA com vistas ao que se deseja, não é possível orientar a 

aprendizagem dos estudantes.  

Essa necessidade de reflexão sobre a prática, em especial, as tarefas 

utilizadas em contexto de sala de aula, é evidenciada já no primeiro encontro da 

primeira aplicação da TEA. Essa tarefa foi aplicada no segundo encontro do primeiro 

ciclo e resolvida pelos oito alunos participantes.   

O número de questionamentos da tarefa, apesar de grande, tem a intenção 

de ser um ―guia de reflexão‖, para que, por meio deles, os estudantes explicassem 

suas estratégias e a resolução da tarefa. Entretanto, ao aplicá-la, houve muitos 

questionamentos por parte dos estudantes, pois, para eles, as questões não 

estavam tão claras. Eles tiveram dificuldades em identificar à qual parede se referia 

cada item da questão. Além disso, a quantidade de questões os desmotivou, pois a 

interpretação das perguntas não ocorreu imediatamente.  

Desse modo, é possível afirmar que, além de elaborar ―boas‖ questões 

(tarefas), essas questões também precisam favorecer boas intervenções orais e 

escritas, pois é por meio delas que será possível flexibilizar e oportunizar que os 

alunos se expressem matematicamente, bem como ―abrir a possibilidade de realizar 

uma reinvenção guiada, com a qual o aluno pode iniciar um processo de 

matematização, seguindo seu próprio percurso de aprendizagem‖ (MENDES, 2014, 

p. 204).  

 No momento da aplicação, para superar tais dificuldades, o professor-

pesquisador decidiu ler junto com os alunos as questões que apresentaram dúvidas 

e, quando necessário, apontou para a parede a que a pergunta se referia.  

Mesmo com as dificuldades mencionadas, todos os alunos participantes, ao 

refazerem a planta baixa da sala de aula no item ―l‖ dessa questão, utilizaram um 

centímetro da planta baixa para representar as mesmas medidas nas quatro 

paredes, ou seja, fizeram uso intuitivo do conceito de escala. A Figura 3 e a Figura 4 
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são exemplos da evolução das plantas construídas por um aluno na Tarefa 4 e no 

item ―I‖ da Tarefa 5, respectivamente:   

 

 
Figura 3 – Produção do Aluno A3, antes dos questionamentos da Tarefa 5.  

Fonte: arquivo do autor.  

 

 
Figura 4 – Produção do Aluno A3, após os questionamentos da Tarefa 5 

Fonte: arquivo do autor.  

Apesar de as medidas das paredes da sala de aula serem próximas nos dois 

registros, na primeira representação (Figura 3), existe uma diferença entre o 

comprimento e a largura. Já na segunda (Figura 4), as proporções dos lados com as 

referidas medidas foram respeitadas.  

Ao refazer a planta da sala e após as reflexões promovidas por vários itens 

do questionário, cuja intenção era intervir no processo de construção do 

conhecimento dos alunos, eles perceberam a necessidade da utilização de um 

parâmetro de medidas entre o desenho da planta baixa e o ambiente representado, 

sem a necessidade de nominar esse conceito de escala, uma vez que a sua 

sistematização se deu nas tarefas subsequentes da TEA.  
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O princípio dos níveis destacou-se nessa tarefa. Após a compreensão de 

cada item do questionamento, os alunos perceberam a necessidade de um 

centímetro na planta baixa representar a mesma medida em cada uma das paredes 

da sala de aula. Dessa forma, o próprio aluno desenvolveu o conhecimento por meio 

de uma situação baseada na tarefa desenvolvida, o que possibilita a evolução para 

um nível de conhecimento mais elaborado. Além disso, todos os alunos tiveram a 

oportunidade de produzir conhecimentos. As reflexões possibilitaram que o aluno 

desenvolvesse um conceito intuitivo de escala por meio da abordagem da RME. 

Um aspecto importante desta abordagem é que cria oportunidades para os 
alunos desenvolverem o conhecimento matemático fundamentado em 
experiências do dia a dia. Mais importante ainda, deixa em aberto a 
conexão com essas fontes. Isto, por sua vez, permite aos alunos evoluírem 
para níveis de compreensão mais concretos, se eles resolverem problemas. 
Por isso, esta abordagem deixa espaço para os alunos trabalharem a 
diferentes níveis (GRAVEMEIJER, 2005, p.15). 

A compreensão da necessidade do uso intuitivo de escala, a partir da 

atividade informal de medir uma planta baixa, revela a obtenção do objetivo inicial da 

tarefa pelos oito participantes. Esse é um aspecto determinante para validação e 

manutenção dessa tarefa na segunda versão da TEA, contudo, as diversas dúvidas 

que os alunos apresentaram nesse processo apontam a necessidade de 

reconfiguração do enunciado da tarefa.  

Desse modo, foi possível avaliar que as intenções pedagógicas das 

perguntas presentes no questionário foram adequadas, entretanto foi preciso 

reconfigurar o design da tarefa para que as dificuldades observadas na etapa 

anterior sejam minimizadas. Os questionamentos podem estar no planejamento, 

como perguntas potenciais para orientar os alunos no desenvolvimento da tarefa, 

favorecendo uma maneira de reinvenção guiada.  

Para o segundo design, decidiu-se utilizar nos desenhos das paredes a 

localização dos alunos, conforme apresentado no Quadro 18.  
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Considerando que sua carteira esteja posicionada como no desenho, escreva as medidas reais e as 
medidas que você utilizou no desenho da planta baixa: 

 

a) Calcule quantos centímetros na parede real corresponde a um centímetro nas paredes da planta 
baixa e preencha os espaços em branco. 

Parede 01 (Quadro):  ___________ 

Parede 02: _______ 

Parede 03: _______ 

Parede 04: _______ 

b) As medidas preenchidas no item ―a‖ são iguais? Em sua opinião, elas deveriam ser iguais? Por 
quê? 

c) Após as reflexões para respostas aos itens ―a‖ e ‖b‖ desta tarefa, refaça a planta baixa da sua 
sala de aula. 

d) Foi feito algo diferente da primeira versão da planta baixa da sala de aula para esta? Explique. 

Quadro 18 - Segunda versão da Tarefa 5 (Tarefa 4 da 2ª versão da TEA) 
Fonte: autor. 

A expectativa com a primeira parte dessa nova versão da tarefa, Tarefa 4 da 

2ª versão da TEA, consistia no preenchimento das medidas utilizadas no desenho 

da planta baixa da tarefa anterior e das medidas reais das paredes que foram 

representadas. Com o novo design, a visualização dos dados necessários para 

responder aos itens da questão está mais evidente para o aluno, e também pode 

melhorar a comunicação entre professor-pesquisador e aluno, uma vez que, na 

primeira versão da tarefa, os alunos tiveram dificuldade de interpretar e lidar com os 

seus itens.  

O item ―a‖ requer que o aluno compare os dados que coletou na primeira 

parte da tarefa e apresente a medida que um centímetro da planta baixa representa 

em cada uma das quatro paredes da sala de aula. O aluno precisa perceber que 
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essa resposta somente será obtida corretamente se efetuar a divisão da medida da 

parede real com a medida dessa mesma parede representada na planta baixa.  

A intenção do item seguinte, ―b‖, é proporcionar uma reflexão acerca da 

necessidade de padronização das medidas que um centímetro deve representar em 

qualquer planta baixa. Essa reflexão se dá a partir da comparação com as medidas 

que um centímetro representou na planta baixa desenhada na Tarefa 4 (2ª versão 

da TEA).   

Ao refazer a planta baixa no item ―c‖, a expectativa é que o aluno utilize os 

conhecimentos refletidos nos itens ―a‖ e ―b‖. Desse modo, caso o aluno não tenha 

padronizado as medidas que um centímetro representa em cada parede na tarefa 

anterior, espera-se que ele as represente fazendo uso intuitivo do conceito de escala 

que será sistematizado posteriormente.    

A resposta ao item ―d‖ requer que o aluno compare as duas versões dos 

desenhos e verifique as diferenças. Espera-se que os alunos expressem 

intuitivamente elementos que provoquem uma discussão acerca do uso de escala, 

assim como problemas em representações que não obedeçam à sua utilização. 

Esses elementos podem nortear discussões do professor-pesquisador com toda a 

turma.  

Ao aplicar essa tarefa, Tarefa 4 da 2ª versão da TEA, no segundo ciclo de 

iteração, várias dificuldades ocorreram: os alunos não compreenderam quais dados 

deveriam preencher na medida real e medida da planta baixa; tiveram dificuldades 

de assimilar que a planta baixa a que a tarefa se refere fora produzida na tarefa 

anterior; não compreenderam que a representação da carteira era para a 

localização, a ponto de vários alunos questionarem se era para medir a distância 

entre a carteira e a lousa; poucos alunos perceberam que necessitavam efetuar uma 

divisão para responder ao item ―a‖ da tarefa, inviabilizando também o 

desenvolvimento do item ―b‖.  

Devido à grande quantidade de dúvidas, o professor-pesquisador conduziu 

os questionamentos oralmente com toda a turma, com a finalidade de que os alunos 

compreendessem que era necessário utilizar um centímetro na planta baixa para 

representar a mesma medida em todas as paredes da sala de aula. Após a 

intervenção, a maior parte dos alunos utilizaram 1cm na planta baixa para 

representar um metro da parede.  



49 

Em decorrência da necessidade de intervenção do professor-pesquisador, 

durante a realização da tarefa, o enunciado foi reajustado para a terceira aplicação e 

foi adicionada uma tarefa de apoio, a Tarefa 3 (3ª versão da TEA), de caráter 

introdutório, com o objetivo de provocar reflexões acerca da noção intuitiva de 

escala de planta baixa.  

O enunciado da Tarefa 3 (3ª versão da TEA) apresenta 5 plantas baixas e 

questiona quais podem ser utilizadas para representar uma sala de aula em que as 

paredes paralelas medem 7m e 8m. Entre as cinco alternativas, somente duas são 

corretas: uma com 14 cm x 16 cm e outra com 7 cm x 8 cm. As alternativas que não 

respeitam as proporcionalidades possuem as seguintes dimensões: 7 cm x 7 cm; 7 

cm x 14 cm e 10 cm x 10 cm.  

A elaboração da Tarefa 3 (3ª versão da TEA) foi realizada à luz do princípio 

dos níveis da RME. Ao desenvolverem estratégias para verificar qual das plantas 

baixas propostas pode representar a sala de aula com o uso de uma régua, 

pretende-se que o aluno desenvolva intuitivamente ideias relativas à 

proporcionalidade. Gravemeijer (2005, p. 19) qualifica esse primeiro contato com o 

contexto como nível situacional, pois ―as interpretações e resoluções dependem da 

compreensão de como agir no contexto‖. 

Espera-se que as ideias elaboradas para resolução da Tarefa 3 (3ª versão 

da TEA) reflitam no modo de os alunos lidarem com a Tarefa 5 (3ª versão da TEA). 

Nesse caso, Gravemeijer (2005) qualifica como nível referencial, pois ―cada modelo 

de refere-se a atividades na situação descrita nas atividades de ensino‖. 

Os alunos somente realizaram a segunda versão da Tarefa 5 (Tarefa 4 da 2ª 

versão da TEA) a partir de intervenção oral do professor-pesquisador. Isso ocorreu 

porque precisavam de ideias matemáticas que ainda não haviam sido 

desenvolvidas. A elaboração da Tarefa 3 (da terceira versão da TEA) vem ao 

encontro dessa demanda.  

Ao avaliar as alterações necessárias para a terceira versão da Tarefa 5, a 

partir das dúvidas e dificuldades que os alunos apresentaram, decidiu-se que o 

preenchimento de dados seria desmembrado da figura utilizada para localizar as 

paredes, pois a maior parte das dúvidas dos alunos tiveram origem na interpretação 

da figura e no encaminhamento da tarefa.  

Em vez de a tarefa ser realizada individualmente, decidiu encaminhar para 

os mesmos grupos já formados para a tarefa anterior, podendo favorecer que as 
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dúvidas fossem primeiramente discutidas no grupo, e também a interação entre os 

alunos, além de contribuir para o professor-pesquisador orientar os alunos em 

pequenos grupos.  

 

Momento de reflexão: 

Esta atividade deverá ser realizada com o mesmo grupo da Tarefa 04. 

Considerando que a lousa esteja posicionada como no desenho  

 

 

a) Preencha a tabela, de acordo com os comprimentos das medidas consideradas na Tarefa 4: 

 
 

Medidas reais das 
paredes 

(em metros) 

Medidas reais das 
paredes 

(em centímetros) 

Parede 01   

Parede 02   

Parede 03   

Parede 04    

 

b) Utilizando uma régua, verifique os comprimentos das medidas usadas para representar cada 
parede e preencha a tabela. A terceira coluna deverá ser copiada da tabela do item ―a‖. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Comparando as duas colunas preenchidas no item ―b‖, um centímetro na planta baixa representa 
quantos centímetros da parede real? 

Parede 01:________    

Parede 02: _______    

Parede 03: _______   

Parede 04: _______ 

d) As medidas preenchidas no item ―c‖ são iguais? Em sua opinião, elas deveriam ser iguais? Por 
quê? 

e) Após as reflexões, refaça a planta baixa da sua sala de aula. 

f) Foi feito algo diferente da primeira versão da planta baixa da sala de aula para esta? Explique. 

 
 

Medidas das paredes na 
planta baixa da Tarefa 04 

(em centímetros) 

Medidas reais das Paredes 
(em centímetros) 

Parede 01   

Parede 02   

Parede 03   

Parede 04    

Quadro 19 – Tarefa 5 (3ª versão da TEA) 
Fonte: autor. 
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A intenção pedagógica do item ―a‖ dessa tarefa consiste no preenchimento 

da tabela com as medidas tomadas na tarefa anterior e sua conversão adequada de 

metros para centímetros. Caso surjam algumas dúvidas no processo de conversão, 

o professor-pesquisador poderá conduzir questionamentos utilizando o instrumento 

de medida utilizado na Tarefa 4 (3ª versão da TEA) a fim de subsidiar as reflexões 

em grupos. 

No item ―b‖, o aluno deve medir com o auxílio de uma régua o tamanho 

utilizado para representar cada parede na planta baixa da Tarefa 4 (3ª versão da 

TEA) e transcrever a medida real de cada parede em centímetros a fim de que no 

item ―c‖ ocorram as comparações. Para isso, é necessário fazer uma divisão entre a 

medida real da parede e a medida de sua representação na planta baixa em cada 

uma das quatro paredes. 

 O item ―d‖ dessa versão da tarefa corresponde ao item ―b‖ da versão 

anterior, em que o aluno precisa perceber que deve haver uma padronização das 

medidas que um centímetro representa em cada parede.  

O item ―e‖ propõe que o aluno refaça a planta baixa a partir das reflexões 

promovidas pelas realizações dos itens anteriores dessa tarefa. Espera-se que o 

aluno aprimore a proporcionalidade entre as paredes desenhadas na planta baixa.  

No item ―f‖, o aluno deve comparar as características entre a planta baixa da 

sala de aula desenhada na Tarefa 4 (3ª versão da TEA) com a planta baixa 

desenhada no item anterior da tarefa. Essa é uma oportunidade para o aluno 

expressar o que aprendeu a partir das reflexões.  

O desenho da sala de aula, na segunda versão da tarefa, apresentava dois 

elementos para a localização das paredes: a lousa e a carteira. Decidiu-se na 

terceira versão excluir a representação da carteira a fim de que os alunos não 

apresentem as dúvidas observadas no segundo ciclo, uma vez que um elemento 

(lousa) é suficiente para a localização das paredes.  

É possível reconhecer o princípio do entrelaçamento nessa nova versão da 

Tarefa 5. A conversão de metros para centímetro (medidas) e a coleta de dados 

para preencher uma tabela (tratamento da informação) podem ser observados nos 

itens ―a‖ e ―b‖; a proporcionalidade (números) está presente nos demais itens da 

tarefa. As tarefas seguintes abordam, ainda, conceitos da Geometria Plana por meio 

do cálculo da área e do perímetro de cômodos, o que vem ao encontro de Silva 
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(2015), que defende que as tarefas que compõem uma TEA devem apresentar 

entrelaçamento de conteúdos e problemas de contexto. 

As dúvidas e dificuldades observadas nas duas primeiras aplicações dessa 

tarefa não se repetiram durante a terceira aplicação. A elaboração da tarefa de apoio 

(Tarefa 3 da terceira e quarta versão da TEA), o encaminhamento da tarefa em 

grupos, a retirada da carteira como referência de localização e a disposição dos 

dados que devem ser coletados em tabelas foram fatores que contribuíram para o 

aprimoramento do enunciado. 

O encaminhamento em equipes da Tarefa 5 (3ª e 4ª versão da TEA)  na 

terceira aplicação proporcionou discussões em grupos que subsidiaram o 

preenchimento dos dados no item ―a‖ e ―b‖.  

 

Aluno C 5 – Qual é a Parede 2? 

Aluno C 30 – Aquela, não... é a que fica à direita do quadro. 

Aluno C 9 – Qual é a medida dela? 

Aluno C 5 – 7 metros e 90 centímetros. 

Aluno C 9 – 7 metros e 9 centímetros. 

Aluno C 5 – Verdade. Sete e nove.  

Aluno C 30 – Que são 709 centímetros. A outra parede, a da lousa tem sete e quatro, 
704 centímetros.  

Aluno C 5 – E as outras têm a mesma medida a um e a três, a dois e a quatro. 

Aluno C 30 – Vamos pra “b‖. 

Aluno C 5 – Me empresta a régua, temos que medir a planta da quatro.  

(referindo-se à tarefa anterior). 

Aluno C 9 – Mas a minha eu fiz diferente da sua. 

Aluno C 30 – Então mede a sua que eu meço a minha.  

Aluno C 5 – Eu usei um centímetro para cada metro, a minha está certa. 

Aluno C 30 – Eu também.  

Aluno C 9 – Eu não.  

(O Aluno C 9 não havia respeitado a proporcionalidade. Para as paredes paralelas de 
comprimento de 7,09 m utilizou 2,5 cm e para o comprimento das outras, 3,5 cm). 

Aluno C 9 – A mesma medida que usa para um metro de uma parede tem que usar para 
outra, né? É igual àquela outra tarefa. 

(Referindo-se à Tarefa 3) 

Quadro 20 – Diálogo entre alunos durante a resolução da Tarefa 5 (3ª versão da TEA) 
Fonte: autor. 

Observe que, por meio das interações com outros colegas, o Aluno C 9 

compreendeu que não havia feito uso adequado de escala na Tarefa 4 (3ª versão) e 
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que deveria aplicar os aprendizados relativos à Tarefa 3 (3ª versão). O princípio da 

interação pode ser identificado nesse diálogo que levou o Aluno C 9 a refletir sobre o 

uso inadequado de escalas. 

Esse mesmo trecho selecionado revela que os alunos não apresentaram 

dúvidas acerca do encaminhamento da tarefa como na aplicação anterior da TEA, 

possivelmente devido ao preenchimento dos dados em tabelas e da exclusão da 

representação da carteira como elemento de localização.  

Ao realizar a Tarefa 3 (3ª versão), os alunos compreenderam que a medida 

utilizada para representar um metro em uma parede da sala de aula deve ser a 

mesma medida para representar as demais paredes. Seja utilizada a escala de um 

ou de dois centímetros para cada metro.  

Desse modo, a apreciação do modo de lidar dos alunos com a tarefa, as 

intervenções realizadas pelo professor-pesquisador, as produções, o 

reconhecimento dos princípios dos níveis e da interação no desenvolvimento da 

tarefa e do princípio do entrelaçamento na terceira versão da TEA foram condutas 

relevantes que emergiram no processo de delineamento da Tarefa 5.  

 

4.2.2 O Delineamento de mais uma Tarefa (T11 
1o  ciclo
      T9 

2o  ciclo
       T10

3o  ciclo
       T10)  

Para a primeira versão da TEA, o objetivo da Tarefa 11 (1ª versão da TEA) 

consistia em promover uma situação em que os alunos tivessem que calcular a área 

e o perímetro de um cômodo representado numa planta baixa, não necessariamente 

em formato quadrangular (Quadro 21). O professor-pesquisador deveria selecionar 

entre os cômodos que os alunos já haviam esboçado na planta baixa. 

 

A Casa do Colega 

Faça o cálculo da área e do perímetro dos cômodos das casas dos colegas que o professor irá 

solicitar. 

Quadro 21 - Primeira versão da tarefa 11 
Fonte: autor. 

Na primeira aplicação, todos os cômodos representados nas tarefas 

anteriores eram quadriláteros; sendo assim, o professor-pesquisador esboçou uma 

planta baixa de formato hexagonal no quadro e propôs a tarefa. De modo geral, os 

alunos apresentaram dificuldades em estabelecer uma estratégia para realizá-la, o 
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professor-pesquisador precisou recorrer a questionamentos para que os alunos 

percebessem que, se dividissem o hexágono em dois retângulos, seria possível 

calcular a área dos retângulos e adicionar, conforme pode ser observado na 

produção do Aluno B, na Figura 5. 

 

 

Figura 5: Produção escrita do Aluno A4 da Tarefa 11 (1ª versão da TEA).  

Fonte: arquivo do autor. 

Ao reavaliar o objetivo estabelecido na Tarefa 11 (1ª versão da TEA), foi 

considerada a possibilidade de o enunciado já apresentar uma planta baixa, cujo 

formato não era de quadrilátero. A planta baixa elaborada para o desenvolvimento 

dessa tarefa apresenta representações de paredes com medidas decimais, 

conforme o Quadro 22. 

 

O quarto de uma casa tem o seguinte formato: 

 

 

a) Calcule o perímetro desse quarto. 

b) Calcule a área desse quarto. 

Quadro 22 – Tarefa 9 (2ª versão da TEA) 
Fonte: autor. 

Nessa tarefa, para efetuar o cálculo do perímetro, será necessário deduzir 

as medidas dos dois lados da planta baixa que não são fornecidas e efetuar a 
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adição das medidas. Para o cálculo da área, porém, duas estratégias poderão ser 

utilizadas, conforme os Quadros 23 e 24. 

 

I. Desmembrar em duas partes. 

 

 

II. Calcular a área de ambas as partes; 

 

III. Adicionar as duas partes. 

8,75 + 2,50 =11,25 m
2
. 

Quadro 23 – Primeira estratégia para a resolução da Tarefa 9 (2ª versão da TEA) 
Fonte: autor. 

 

I. Completar a figura, a fim de formar um quadrilátero. 
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II. Calcular a área desse quadrilátero.  

3,50. 3,50= 12,25 m
2
. 

 

III. Calcular a área do quadrilátero que foi adicionado para completar a figura. 

1. 1 = 1 m
2
. 

IV. Subtrair a área desse quadrilátero do quadrilátero maior. 

12,25 – 1,00 = 11,25 m
2 

Quadro 24 – Segunda estratégia para resolução da Tarefa 9 (2ª versão da TEA) 
Fonte: autor. 

Na segunda aplicação, os alunos realizaram essa tarefa por meio das duas 

estratégias mencionadas. No decorrer do desenvolvimento, o professor-pesquisador 

observou que três alunos não haviam iniciado a tarefa devido a dificuldades. 

Reunindo os três alunos, o professor-pesquisador iniciou o seguinte diálogo: 

 

Professor-pesquisador – Vocês leram o enunciado da tarefa? 

Todos concordaram. 

Aluno B15 – Sim professor, mas eu não sei como calcular o perímetro sem saber todas 
as medidas do quarto. 

Professor-pesquisador – Você consegue descobrir quais são essas medidas analisando 
as medidas que já possui? 

Aluno B31 – Não... pera... se aqui em cima mede três e meio e nesse pedaço mede dois 
e meio, então... aqui só pode medir um metro.. é isso professor? 

Professor-pesquisador (incluindo os outros dois alunos) - Vocês concordam? 

Aluno B31 – Sim.  

Aluno B2 – Sim. Mas e o outro lado que não sabemos quanto mede? 

Aluno B15 – É só fazer a mesma coisa... 

Os três alunos calcularam adequadamente a adição das medidas das seis paredes. 

Quadro 25 – Diálogo durante a resolução da Tarefa 9 (2ª versão da TEA) 
Fonte: autor. 

Observa-se, no trecho selecionado, que as intervenções orais do Professor-

pesquisador, por meio dos questionamentos, contribuíram para que os alunos 

desenvolvessem uma estratégia para resolver o problema. É possível reconhecer 

nesse diálogo a presença do princípio da orientação nos questionamentos do 

professor-pesquisador, pois suas intervenções conduziram os alunos a 

desenvolverem uma estratégia para resolver o problema. 

No segundo item dessa tarefa, entretanto, a quantidade de alunos que 

apresentou dificuldade para resolver o problema do cálculo da área do quarto foi 

bem maior. O professor-pesquisador reuniu pequenos grupos de três ou quatro 
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alunos para promover as reflexões. O Quadro 26 apresenta o diálogo com um 

desses grupos. 

Professor-pesquisador – O que vocês entenderam do enunciado da tarefa? 

Aluno B10 – Que precisa calcular o perímetro do quarto. 

Aluna B17 – O perímetro, não. A área. 

Aluno B10 – A área professor, a área. 

Professor-pesquisador – Vocês sabem como calculam a área? 

Aluna B26 – De um quadrado e um retângulo, sim, mas disso não. (Referindo-se ao 
formato da planta do quarto). 

Professor-pesquisador – Beleza! Vamos imaginar então um bolo saindo do forno, vocês 
gostam de bolo? 

Aluna B10– Quem não gosta de bolo, professor? 

Aluna B17 – Mas o que o bolo tem a ver com o quarto? 

Professor-pesquisador – Depois você vai me responder essa pergunta. Mas continuando, 
vocês poderiam medir a área do bolo? 

Aluna B10– Se tivesse uma régua, sim. 

Professor-pesquisador – E se eu cortasse um pedaço retangular de bolo para você 
(Apontando para a Aluna F), qual seria o formato do bolo que ficaria na assadeira? 

Aluno B17 – Igual ao formato do quarto. É isso que o bolo tem a ver com o quarto! 

Professor-pesquisador – Você saberia calcular a área do pedaço de bolo?  

Aluna B17 – Sim! E depois eu preciso tirar a área do pedaço de bolo da área anterior para 
saber qual é a área do formato que ficou na assadeira! Dá para fazer o mesmo com o quarto! 
Obrigada professor! 

Aluno B26 – Mas para que calcular a área do bolo que sobrou na assadeira? 

Professor-pesquisador – Concordo com você, dificilmente alguém precisará calcular a 
área de um bolo, mas e de um quarto? 

Aluno B26 – É professor, de um quarto, sim. 

Quadro 26 – Reinvenção Guiada durante a resolução da Tarefa 9 (2ª versão da TEA) 
Fonte: autor. 

Nesse segundo trecho selecionado, o Professor-pesquisador não fez 

somente questionamentos, como no anterior, foi necessário recorrer a outro contexto 

realístico para estimular reflexões que fizessem os alunos perceberem a analogia 

entre os contextos e pudessem elaborar uma estratégia para resolver o problema. 

Seja nos questionamentos no primeiro trecho, seja nos direcionamentos 

reflexivos do segundo trecho selecionado, é possível reconhecer o uso da estratégia 

de ensino reinvenção guiada. Isso vem ao encontro do que disse Silva (2015): ―por 

meio de perguntas e condução de discussões o professor guia os estudantes na rota 

de reinvenção‖.  
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No segundo trecho selecionado, é possível reconhecer também a 

proficiência dos alunos no nível geral (modelo para), pois eles conseguiram transpor 

as ideias matemáticas de um contexto realístico para o outro.  

Ao avaliar o enunciado da Tarefa 9 (2ª versão da TEA) à luz da RME, 

observou-se que é possível alterar o enunciado, a fim de atribuir uma conotação 

realística, com o acréscimo da planta baixa de um quarto vizinho e questionar qual é 

o quarto que possui maior área e maior perímetro.  

A família Alves é composta por cinco pessoas, um casal e seus três filhos: Valentina, Enzo e 
Lorenzo. Essa família irá se mudar para uma casa nova. Entre os quartos destinados aos filhos, 
representados na planta baixa a seguir, foi decidido que Valentina ficaria com o quarto menor e que 
Enzo e Lorenzo dividiriam o quarto maior. 

 

Qual será o quarto dos meninos? Justifique com os cálculos. 

Quadro 27 – Enunciado da Tarefa 9 refinada (Tarefa 10 da 3ª versão da TEA) 
Fonte: autor. 

Nessa nova versão da tarefa, foi retirada a prescrição do cálculo do 

perímetro, pois é incoerente com o contexto realístico incorporado. Nesse contexto, 

os alunos utilizam a matemática para lidar com a situação.   

Espera-se que o aluno faça uso de uma das estratégias descritas no Quadro 

23 ou no Quadro 24 para o cálculo da área do quarto, cuja base possui formato 

hexagonal, compare com a medida da área obtida do outro quarto e conclua que o 

quarto dos meninos será o hexagonal. 

Durante a aplicação da tarefa foi possível perceber que os alunos 

compreenderam o enunciado, calcularam a área do quarto retângulo, mas 

demoraram para desenvolver uma estratégia que obtivesse a área do quarto 

hexagonal. Poucos alunos conseguiram resolver sem intervenções do professor-

pesquisador ou de um colega que já havia realizado a tarefa. Ao fazer as 
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intervenções, o professor-pesquisador utilizou o mesmo raciocínio descrito no 

Quadro 26.  

Os quartos de duas alunas e as cozinhas das casas de três alunos possuem 

formato hexagonal, análogo aos quartos da nova casa da família Alves. Dessa forma 

a estratégia utilizada nesta tarefa servirá para realizar o cálculo da área dos 

cômodos das tarefas anteriores, pois o professor-pesquisador havia orientado os 

alunos a aguardarem o momento oportuno.   

Possivelmente essa seja a primeira vez que os alunos lidam com um 

problema que requer cálculo de área como o do quarto hexagonal. O que justifica a 

dificuldade observada é a elaboração de uma das estratégias mencionadas nos 

Quadros 23 ou 24. Entretanto, o enunciado da tarefa foi facilmente compreendido 

pelos alunos o que valida o enunciado com o contexto realístico incluído nessa nova 

versão da tarefa. 

Após a realização da tarefa, o professor-pesquisador pediu aos alunos que 

tinham utilizado estratégias distintas que apresentassem para toda a turma. Em 

seguida, os cinco alunos que tinham cômodos com formatos análogos em sua casa 

esboçaram no quadro as plantas baixas e os alunos selecionaram um dos cômodos 

para calcular a área.  

As análises, avaliações e validações foram momentos que possibilitam 

reflexão e aprimoramento da prática pedagógica, para além da criação de uma TEA 

desejada. Do mesmo modo, explorar contextos em tarefas de matemática em aulas 

desenvolvidas à luz dos princípios da Educação Matemática Realística faz-se uma 

alternativa para superar uma abordagem tradicional de ensino de matemática. 

4.3 REFLEXÕES PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA: UM QUADRO MAIS 

GERAL 

Como um exercício de análise mais geral, que visa apresentar aspectos 

reconhecidos que emergiram no processo de delineamento da TEA, destaca-se no 

Quadro 28 as condutas do professor-pesquisador no processo de delineamento das 

duas tarefas analisadas nas seções 4.2.1 e 4.2.2.  
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Aspectos Condutas descritas no processo de delineamento das duas tarefas 
discutidas na Seção 4.2 

Confronto entre as 
expectativas e a realidade 
do modo de lidar dos 
alunos com as tarefas para 
avaliação dos seus 
enunciados.  

 O professor-pesquisador se colocou na condição do aluno para 
compreender os possíveis erros ao elaborar a Tarefa 5 da primeira 
versão da TEA. 
  

 A compreensão da necessidade de padronização de escala na 
planta baixa, em todas as representações das paredes, pelos 8 
alunos participantes da primeira aplicação da TEA revela a 
obtenção do objetivo da tarefa. 

 

 (Re)avaliar as intenções pedagógicas das Tarefas a partir da  
análise do modo de lidar dos alunos. 

 

 Os alunos da primeira aplicação da TEA tiveram dificuldades em 
interpretar os itens do enunciado da Tarefa 5, já, para o professor-
pesquisador (elaborador da tarefa), os alunos não teriam dúvidas.   

 

 O professor observou que os alunos precisavam de ideias 
matemáticas que ainda não haviam sido desenvolvidas para 
resolver a Tarefa 4 da segunda versão da TEA. Para isso, elaborou 
a Tarefa 3 em sua terceira versão. 

 

 Foram incluídas na Tarefa 5, na 3ª versão da TEA tabelas para 
serem preenchidas com os dados coletados na tarefa anterior, pois 
os alunos tiveram dificuldades em perceber quais dados eram 
necessários e como organizá-los. 

 

 O encaminhamento da Tarefa 5 na terceira versão da TEA, foi 
alterado. Ao invés de individualmente, a tarefa foi desenvolvida em 
equipe, devido à quantidade de intervenções do professor-
pesquisador na aplicação anterior. 

Tomadas de decisão do 
professor-pesquisador, 
durante as aulas, diante 
das dificuldades dos 
alunos. 

 O professor-pesquisador solicitou que os alunos interrompessem a 
realização da Tarefa 5, na primeira aplicação e leu com os alunos 
cada questão e apontou a parede a que se referia cada item, de 
acordo com a posição estabelecidas. 
 

 Durante a realização da Tarefa 5, o professor-pesquisador 
conduziu questionamentos para provocar reflexões no modo de 
lidar com a tarefa. 
 

 O professor-pesquisador recorreu a outro contexto realístico (a 
forma de cortar um bolo em uma assadeira) para que os alunos 
compreendessem como deveriam calcular a área de um quarto 
hexagonal, formado a partir de dois retângulos. 

Potencialização dos 
princípios da RME nos 
enunciados das tarefas. 

 Ao elaborar uma tarefa, é necessário pensar nas intervenções orais 
que podem ser realizadas para direcionar o aluno a realizá-la, 
configurando uma Reinvenção Guiada 

 

 Incorporação de um contexto realístico na Tarefa 10 da 2ª e 3ª 
versões da TEA. 

 

 O reconhecimento dos princípios dos níveis e da interação no 
desenvolvimento da tarefa e do princípio do entrelaçamento na 
terceira versão da TEA. 

Quadro 28 – Aspectos que emergiram no processo de delineamento de duas tarefas da TEA 
Fonte: autor. 
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Com relação ao primeiro aspecto, o confronto entre as expectativas e a 

realidade do modo de lidar do aluno em cada tarefa está intimamente ligado às 

avaliações acerca da necessidade de alterações nos enunciados das tarefas. Ao 

longo deste trabalho, houve alterações por diversas razões. 

 Mudança de vocabulário do enunciado da tarefa. Por exemplo, o aluno 

não entendeu o encaminhamento da tarefa por não saber o significado de alguma 

palavra.  

 Modificações no design da tarefa. Por exemplo, houve mudança na 

configuração da Tarefa 5, na 1ª versão da TEA (Questionário), pois foi necessário 

inserir um desenho para localizar e preencher os dados na 2ª versão. 

Posteriormente, nas 3ª e 4ª versões, usaram-se tabelas que seriam preenchidas 

com os dados coletados. 

 Inserção de suporte didático para realização de tarefa. Em alguns 

momentos, foi necessário (re)planejar e (re)elaborar condições didáticas que 

contribuíssem para que o aluno desenvolvesse conhecimento matemático 

necessário para a realização da tarefa.  Por exemplo, o delineamento da Tarefa 4 da 

2ª versão da TEA, para a Tarefa 5 da 3ª versão resultou em três medidas que foram 

validadas na terceira aplicação da TEA: o encaminhamento da tarefa em grupos; a 

elaboração de uma tarefa prévia e a reconfiguração do enunciado da tarefa com a 

prescrição de preencher as tabelas com os dados coletados. 

Destaca-se, ainda, nesse aspecto, a conduta do professor-pesquisador de 

colocar-se no lugar do aluno para o delineamento de uma tarefa. Imaginar-se 

lidando com a tarefa, a partir das possíveis experiências (escolares, ou não) dos 

alunos, é um exercício que pode contribuir no momento de fazer as intervenções 

orais quando os alunos expressarem suas dúvidas. Dessa forma a empatia do 

professor com o aluno, no delineamento de uma TEA, não se restringe ao 

planejamento das tarefas, permeia cada momento dos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

Ao confrontar a expectativa do professor em relação ao que os alunos 

deveriam demonstrar ao realizar as tarefas e como, de fato, realizaram, é possível 

estabelecer um diagnóstico. Gravemeijer (2005) diz que pode haver um fosso entre 

o conhecimento matemático formal e o conhecimento pessoal do aluno e, que é 

tarefa do professor construir uma ponte e guiá-lo em direção a esse mundo do 

conhecimento matemático. No caso do processo de delineamento da TEA, o 
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trabalho do professor-pesquisador se deu a partir do diagnóstico da amplitude do 

fosso que permitiu traçar estratégias que foram validadas nas aplicações seguintes, 

oportunizando um caminho entre o conhecimento informal do aluno e o 

conhecimento formal.  

O segundo aspecto elencado, tomadas de decisão do professor-pesquisador 

diante das dificuldades dos alunos durante as aulas, envolveu três condutas na 

descrição analítica das duas tarefas selecionadas. 

A primeira e a segunda condutas constantes no Quadro 28, referem-se às 

interrupções necessárias na primeira e na segunda aplicação da TEA da Tarefa 5 

(da primeira versão da TEA). Em ambos os casos, o professor-pesquisador precisou 

conduzir questionamentos para que os alunos realizassem a tarefa.  Em meio às 

múltiplas demandas de atenção no decorrer de uma aula, o professor precisa 

identificar a(s) dificuldade(s) e/ou dúvida(s) dos alunos; considerar o percurso 

necessário para que a intenção pedagógica da tarefa seja atingida e questionar 

usando uma linguagem compreensível para o aluno, entre outros fatores para 

elaborar uma pergunta adequada a fim de que possa fazer os alunos refletirem 

matematicamente. 

Em uma TEA, o professor precisa pensar antecipadamente as possíveis 

dúvidas e dificuldades dos alunos. Dessa forma, terá um acervo de questões que 

podem ser utilizadas, pensadas em um momento prévio, não dependendo de um 

insight. Esses questionamentos favorecem o professor a se preparar para utilizar a 

reinvenção guiada.  

A terceira conduta descrita no Quadro 28, aspecto das tomadas de decisão 

consiste no professor-pesquisador recorrer a outro contexto realístico para que o 

aluno desenvolva estratégias que possam ser aplicadas na tarefa. Esse processo de 

transposição de contexto vem ao encontro da modelação emergente, pois, ao 

transpor o contexto da tarefa de um quarto (que não pode ser cortado) para um bolo 

(que precisa ser cortado), os alunos perceberam que poderiam dividir o quarto 

hexagonal em duas partes quadrangulares, assim como um bolo do mesmo formato. 

Além disso, o professor-pesquisador direcionou os alunos a refletirem acerca das 

estratégias que deveriam elaborar para realizar a tarefa. 

O terceiro aspecto elencado no Quadro 28 é a potencialização dos princípios 

da RME nos enunciados das tarefas que compõem a TEA. O princípio da atividade 

pode ser reconhecido em todas as tarefas, em particular nas duas analisadas nas 
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seções 4.2.1 e 4.2.2. Nelas foi possível por meio das atividades desenvolvidas 

calcular a área de um quarto na Tarefa 10 (da terceira versão da TEA) e esboçar a 

planta baixa da sala de aula na Tarefa 5 (da terceira versão da TEA) promover um 

processo de matematização.  

 Nas propostas de encaminhamentos das tarefas em que os alunos devem 

lidar com seu contexto sem explicação prévia do professor de como deverão fazer, 

os conhecimentos matemáticos são construídos a partir da atividade que os alunos 

desenvolvem. 

Pode-se reconhecer o princípio da realidade na contextualização que foi 

incorporada na terceira versão da Tarefa 10: Qual quarto é maior. Também ocorreu 

na Tarefa 5 (terceira versão da TEA) ao precisar representar a planta baixa da sala 

de aula fazendo o uso adequado da escala, assim como nos enunciados das demais 

tarefas  da TEA que em comum possuem o contexto de planta baixa. 

O contexto das tarefas matemáticas propostas no cotidiano escolar precisa 

ser realístico, isto é, imaginável para os alunos a que se destina a tarefa. As tarefas 

desenvolvidas pelos alunos não podem ser restritas a exercícios para a 

compreensão dos algoritmos utilizados, precisam partir de um contexto realístico 

para que, ao lidar com a proposta da tarefa no contexto selecionado, o aluno 

desenvolva estratégias para realizar a tarefa. 

O reconhecimento do princípio da interação se dá nas ocasiões em que os 

alunos em equipe discutiram as estratégias para realizarem as tarefas e constroem 

seu conhecimento matemático. Não basta ao professor propor que as tarefas sejam 

realizadas em equipe, é preciso que os alunos discutam elementos da tarefa e 

juntos elaborem estratégias para realizar a tarefa e, assim, construir uma 

matemática.  

O princípio do entrelaçamento pode ser reconhecido na TEA, pois, a partir 

do contexto selecionado, foram delineadas as tarefas que a compõem, e não de um 

conteúdo matemático que foi explorado previamente. Assim, para desenvolver as 

tarefas, são necessários conhecimentos matemáticos distintos, em particular na 

Tarefa 5 (da terceira versão da TEA), em que se propõe o tratamento de dados de 

medidas para introduzir o conceito de proporcionalidade por meio da escala utilizada 

para representar a planta baixa da sala de aula. 

Raramente as tarefas utilizadas para os processos de ensino e de 

aprendizagem contemplam conteúdos entrelaçados. Geralmente referem-se a 
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aplicações do conteúdo que fora abordado de maneira expositiva. A realização de 

uma tarefa que requer o entrelaçamento de conteúdos matemáticos pode fazer com 

que o aluno desenvolva uma visão holística do contexto da tarefa e da própria 

matemática. 

Nas duas tarefas selecionadas para uma análise específica, pode-se 

reconhecer o princípio da orientação por meio das intervenções orais do professor 

diante das dúvidas dos alunos. Dessa forma, ao selecionar uma tarefa, o professor 

deve prever as possíveis dificuldades e dúvidas para preparar as perguntas que 

podem conduzir o aluno por meio da reinvenção guiada. 

O princípio dos níveis pode ser reconhecido, de um modo particular, na 

Tarefa 5 (da terceira versão da TEA). Na ocasião em que o professor-pesquisador 

identificou que a dificuldade dos alunos se resultaria de precisarem de ideias 

matemáticas que ainda não tinham desenvolvido. Foi, portanto, necessário elaborar 

uma tarefa prévia: a mudança do design da tarefa para organizar os dados em 

formato de tabelas e encaminhar a tarefa em equipe para desenvolverem tais ideias. 

O professor precisa atentar, em sala de aula, para quais ideias matemáticas 

são necessárias naquele momento e quais ainda não foram desenvolvidas. Ao ter 

esse diagnóstico, o trabalho do professor consiste em trabalhar para que os alunos 

tenham contato com tais ideias por meio de tarefas que contemplam situações que 

possam estimular o desenvolvimento das ideias e o professor tenha a oportunidade 

de fazer intervenções durante a resolução.  

Em síntese, os aspectos que emergiram nessa pesquisa poderão servir de 

aporte para reflexões de professores acerca do ensino de matemática ao se 

envolverem no delineamento de TEA, estando esses professores em suas práticas 

pedagógicas ou em situação de formação. O Quadro 29 apresenta um agrupamento 

geral desses aspectos e relaciona ações diretas do professor.  

  

Aspectos Ações  

Confronto entre as 
expectativas e a realidade 
do modo de lidar dos 
alunos com as tarefas para 
avaliação dos seus 
enunciados.  

 Exercitar a empatia, colocando-se na condição de aluno para 
compreender possíveis erros em seu processo de aprendizagem. 
 

 Avaliar as alterações necessárias, quando o objetivo da tarefa não 
for totalmente atingido. 

 

 (Re)avaliar as intenções pedagógicas das tarefas a partir da 
análise do modo de lidar dos alunos.

12
 

                                            
12

 O quadro continua na próxima página. 
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 Diagnosticar a disparidade entre suas expectativas e uma situação 
real ao aplicar as tarefas.  

 

 Elaborar tarefas intermediárias com o objetivo de os alunos 
desenvolverem ideias matemáticas necessárias para realizar 
tarefas que não foram compreendidas ou desenvolvidas em 
aplicações anteriores. 

 

 Alterar o design da tarefa para a compreensão e organização dos 
dados pelos alunos.   

Tomadas de decisão do 
professor-pesquisador, 
durante as aulas, diante 
das dificuldades dos 
alunos. 

 Fazer intervenções, individuais ou coletivas no decorrer do 
desenvolvimento das tarefas. 
 

 Conduzir questionamentos para provocar reflexões acerca da 
tarefa. 
 

 Recorrer a outro contexto realístico ao realizar intervenções. 

Potencialização dos 
princípios da RME nos 
enunciados das tarefas. 

 Elaborar intervenções orais que poderão ser realizadas ao (re) 
elaborar uma tarefa. 

 

 Incorporar contextos realísticos em tarefas que não apresentam 
situações imagináveis para os alunos. 

 

 Reconhecer os princípios da RME para implementação para sala 
de aula no processo de delineamento da TEA. 

Quadro 29 – Ações de professores que podem emergir ao delinear uma TEA 

Fonte: autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste relato de pesquisa, procurou-se verificar os aspectos que 

emergiram no processo de delineamento de uma TEA destinada ao 6º ano do 

Ensino Fundamental à luz da RME. Para isso foram analisadas as condutas do 

professor-pesquisador ao delinear a TEA e ao estruturar os enunciados das tarefas 

de modo adequado à RME ao longo dos três ciclos de iteração. Assim, construiu-se 

um quadro reflexivo acerca do ensino de matemática por meio do processo de 

delineamento das tarefas que compõem a TEA.  

Os aspectos que emergiram, identificados nesse processo, foram o 

confronto entre as expectativas e a realidade do modo de lidar dos alunos com as 

tarefas para avaliação dos seus enunciados; as tomadas de decisão do professor-

pesquisador diante das dificuldades dos alunos durante as aulas e a potencialização 

dos princípios da RME nos enunciados das tarefas. Dessa forma, este estudo 

propiciou reflexões acerca do ensino de matemática sistematizadas nos três 

aspectos influentes, descritas na Seção 4.3.  

A hipótese de que a reflexão sobre o processo de delineamento de um 

material didático pode trazer elementos que provoquem mudanças no modo de o 

professor lidar com os processos de ensino e de aprendizagem é ratificada ao 

considerar que: 

 ao planejar uma TEA, é preciso pensar antecipadamente as possíveis 

dúvidas e/ou dificuldades, a partir da perspectiva do aluno real (não o 

idealizado), para planejar as intervenções orais;  

 avaliar se o vocabulário, o design, o encaminhamento e os suportes 

pedagógicos das tarefas são adequados aos alunos; 

 ao aplicar as tarefas, é preciso discernir o momento mais adequado 

de fazer as intervenções. 

 

A validação da hipótese desta pesquisa indica que o processo de 

delineamento de uma TEA pode configurar um meio para a formação continuada de 

professores com potencial para refletir no ensino de matemática a partir da prática 

pedagógica. Essa percepção abre possibilidades para novas pesquisas em que os 

aspectos aqui evidenciados no Quadro 29, poderão ser um ponto de partida. 
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Nas turmas em que o professor-pesquisador é o regente da disciplina de 

Matemática, foi possível observar, durante a realização das tarefas da TEA, um 

envolvimento maior que o rotineiro, ao ponto de os alunos demonstrarem ansiedade 

em desenvolver uma estratégia para realizar a tarefa e agirem de modo espontâneo, 

chegando a ficarem agitados. No caso da última tarefa, que consistia em esboçar a 

planta baixa da casa dos sonhos os alunos demonstraram muita criatividade ao 

planejar a sua casa.  

No transcurso da pesquisa, o momento de maior dificuldade do professor-

pesquisador foi lidar com as dúvidas decorrentes das dificuldades dos alunos ao 

realizar a Tarefa 4 durante a segunda aplicação descritas na Seção 4.2. Após a 

aplicação dessa tarefa, o professor-pesquisador chegou a se questionar se o 

objetivo da tarefa poderia ser atingido sem as intervenções do professor. As 

mudanças do design da tarefa e de seu encaminhamento em grupo, no enunciado 

para versão seguinte da TEA, foram às alterações que atenderam tais demandas 

emergentes.  

A TEA originada nesta pesquisa compõe um produto educacional que 

consiste em um caderno de tarefas intitulado ―Na minha casa tem Matemática‖, que 

é destinada a alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, todavia, pode ser aplicada 

para alunos das demais anos desse nível de escolaridade, desde que sejam 

realizados ajustes necessários nos objetivos das tarefas que as compõem, de 

acordo com as demandas dos alunos. 

O modo como o professor-pesquisador lidou com a abordagem 

metodológica selecionada possibilitou-lhe refletir acerca de como os alunos lidaram 

com as tarefas a fim de analisar os enunciados e fazer as alterações necessárias 

para serem testadas no próximo ciclo de iteração. O contato com o aluno real, por 

meio do uso da Pesquisa de Desenvolvimento para o delineamento de materiais 

didáticos, pode oferecer ao elaborador dados que apontem as alterações 

necessárias que podem ser refutadas, validadas, ou até mesmo alteradas 

novamente.  

Nas análises referentes aos trechos dos diálogos transcritos, verificou-se 

que a utilização da reinvenção guiada se configurou uma estratégia de ensino 

adequada diante das dificuldades dos alunos. Para potencializar a estratégia, o 

professor deve pensar em quais encaminhamentos tomará nas ocasiões em que os 
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alunos expuserem suas dúvidas, e a intervenção do professor, nessa situação, 

precisa ser coerente com as demandas de cada aluno.  

Conhecimentos matemáticos classificados em conteúdos estruturantes 

distintos são abordados na TEA de uma maneira que favorece o entrelaçamento dos 

domínios matemáticos. Isso se deu, pois, ao elaborar a TEA, o professor-

pesquisador estudou os conteúdos que poderiam ser tratados a partir do contexto 

selecionado no 6º ano do Ensino Fundamental, ao invés de abordar um conteúdo e 

buscar aplicações para este. 

O contexto selecionado mostrou-se realístico no decorrer dos três ciclos de 

iteração, pois ao verificar o modo de lidar dos alunos é possível considerar que, para 

eles, construir plantas baixas foi uma atividade que exigiu uma organização 

matemática. Dessa maneira, além de servir para projetar casas e prédios, plantas 

baixas também podem ser utilizadas como contexto realístico para o ensino de 

matemática. Assim, o hobby de infância e adolescência do professor-pesquisador foi 

utilizado como contexto realístico para o ensino.  

Educadores matemáticos, ao elaborarem tarefas, precisam explorar 

situações rotineiras que possam ser organizadas matematicamente, sejam 

atividades profissionais, como é o caso das plantas baixas para arquitetos, 

engenheiros e construtores, ou quaisquer outras situações como recreativas e 

esportivas desde que a abordagem do contexto se configure realística para o aluno. 

Assim, a construção de maquetes, a realização de um orçamento ou da 

contabilidade de um evento, a organização de um campeonato de futsal, a 

observação de uma quadra poliesportiva, o planejamento para um passeio, entre 

muitas outras ações podem servir de contexto realístico para o ensino de 

matemática. 
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APÊNDICE A - Processo de delineamento das tarefas 
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1ª TEA: Tarefa 1  2ª TEA: Tarefa 1 3ª TEA: Tarefa 1 4ª TEA: Tarefa 1 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

Desenhe. 

Usando lápis, borracha e régua, desenhe as divisões dos cômodos de sua 
casa, como se estivesse olhando de cima, sem o telhado. 

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

A finalidade desta tarefa é diagnosticar a percepção que o aluno possui da 
planta baixa de sua casa, antes do início dos estudos. Esse registro será 
utilizado posteriormente a fim de que o aluno possa comparar sua primeira 
percepção com a desenvolvida após as tarefas desta TEA. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos esboçaram representações da planta baixa de sua casa, sem fazer uso da linguagem 
técnica, apenas com riscos e descrições dos cômodos representados. Cinco, dos oito alunos, 
identificaram os cômodos; cinco alunos identificaram as portas da casa; nenhum aluno identificou as 
janelas da casa. Embora houvesse réguas disponíveis para todos, dois alunos não fizeram uso 
delas. Em três representações, é possível afirmar que não foi utilizada a ideias de proporcionalidade. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O objetivo da tarefa de diagnosticar a percepção que o aluno tem de sua casa foi atingido. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Não há necessidade de alterações. 

Enunciado para o  

2º Ciclo 

 Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

2º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Do mesmo modo que na primeira aplicação, não foi possível identificar o uso da linguagem técnica 
nos desenhos. Vinte e um dos trinta e quatro alunos identificaram os cômodos; dezoito alunos 
identificaram as portas da casa; dois alunos identificaram as janelas da casa. Embora houvesse 
réguas disponíveis para todos, nove alunos não fizeram uso delas. Em cinco representações, é 
possível afirmar que não foi utilizada a ideia de proporcionalidade. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O objetivo da tarefa de diagnosticar a percepção que o aluno tem de sua casa foi atingido. 

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Não há necessidade de alterações. 

Enunciado para o  

3º Ciclo 

 Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

3º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

Do mesmo modo que nas outras aplicações, não foi possível identificar o uso da linguagem técnica 
nos desenhos. Somente um aluno não identificou os cômodos e as portas da casa, pois os alunos 
questionaram se seria necessário identificar tais elementos Embora houvesse réguas disponíveis 
para todos, cinco alunos não fizeram uso dela. Em três representações, é possível afirmar que não 
foi utilizada a ideia de proporcionalidade. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O objetivo da tarefa de diagnosticar a percepção que o aluno tem de sua casa foi atingido. 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 
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Não houve necessidade de alterações. 

 

 

1ª TEA: Tarefa 2  2ª TEA: - 3ª TEA: - 4ª TEA: - 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

O que é planta baixa de uma casa? Pesquise em dois sites diferentes e 
escreva o que você entendeu. Não se esqueça de colocar as fontes. 

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

Os alunos deverão sistematizar o conceito de ―Planta Baixa‖, que é 
fundamental para o desenvolvimento dos estudos. Neste momento, é 
importante que o aluno compreenda o que é uma planta baixa a partir desta 
tarefa de pesquisa sem a necessidade de ser apresentado um conceito formal. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Houve dificuldades de acesso à rede wi-fi do colégio, o que impediu a realização da tarefa, sendo 
necessária a intervenção do professor-pesquisador, que apresentou os conceitos. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

A compreensão do conceito de planta baixa não é a finalidade da TEA e sim o meio para o 
desenvolvimento de ideias matemáticas que possam emergir por meio do estudo desse contexto. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

O conceito será apresentado e a tarefa suprimida.  

 

 

1ª TEA: Tarefa 3  2ª TEA: Tarefa 2 3ª TEA: Tarefa 2 4ª TEA: Tarefa 2 

Enunciado 
para o  

1º Ciclo 

Trocando ideias: 
Em dupla, descreva com suas palavras algumas características das casas 
representadas nestas plantas baixas:  
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Objetivos 
para o 

 1º Ciclo 

O objetivo desta tarefa é estimular a aptidão de transcrição da linguagem técnica para 
a linguagem corrente das representações na planta baixa. Dessa forma, o aluno se 
familiarizará com a representação da planta baixa de uma casa. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos observaram as plantas baixa e fizeram uma breve descrição das duas plantas. As 
respostas de seis alunos apenas descreveram os cômodos da casa, os outros dois também 
descreveram a quantidade de portas e janelas. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

Não é possível dizer por meio da produção dos alunos que o objetivo da tarefa foi alcançado. A 
observação do professor-pesquisador e os áudios gravados revelam que os alunos poderiam 
observar mais as plantas baixa. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Uma planta baixa foi substituída por outra que apresentava mais elementos arquitetônicos. A fim de 
que os alunos analisarem as duas plantas baixas, foi requerida a comparação entre duas casas, a 
partir de suas plantas baixas, para uma argumentação que pudesse ajudar uma família a tomar a 
decisão de qual casa comprar com base nas diferenças relatadas. O enunciado requereu sete 
diferenças.   

Enunciado 
para o  

2º Ciclo 

A família Souza pretende comprar uma nova casa e está em dúvida entre duas que 
possuem os cômodos representados a seguir. 
 

 
   Casa 1                                                                        Casa 2 
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Escreva sete diferenças que você observa entre a Casa 1 e a Casa 2: 

Objetivos 
para o  

2º Ciclo 

Estimular, por meio de comparação entre os projetos apresentados, a aptidão de 
transcrição da linguagem técnica para a linguagem corrente das representações na 
planta baixa. Dessa forma, o aluno se familiarizará com a representação da planta 
baixa de uma casa. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Os alunos compararam detalhadamente as duas plantas baixa e realizaram a tarefa.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

A reformulação do enunciado colaborou para que os alunos observassem mais detalhadamente os 
elementos das plantas baixas.  

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Não houve.ecessidade de alterações. 

Enunciado 
para o  

3º Ciclo 

Não houve alterações em relação ao segundo ciclo de iteração. 

Objetivos 
para o  

3º Ciclo 

Não houve alterações em relação ao segundo ciclo de iteração. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

Os alunos identificaram diferenças que os participantes das aplicações anteriores não citaram. Por 
exemplo, a comparação entre as áreas das duas casas, e entre as áreas dos cômodos. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O objetivo da tarefa que consiste na comparação entre os elementos arquitetônicos presentes nas 
plantas baixas foi atingido. 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Não houvenecessidade de alterações. 

 

 

1ª TEA: Tarefa 4  2ª TEA: Tarefa 3 3ª TEA: Tarefa 4 4ª TEA: Tarefa 4 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

Planta Baixa da Sala de Aula: 

Reúnam-se em grupos de 03 alunos, utilizando trenas ou réguas flexíveis, 
meçam os comprimentos das paredes e desenhe a planta baixa da sala de 
aula. 

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

A expectativa é que, ao esboçarem a representação da sala de aula, surjam 
questionamentos que envolvam escala e consequentemente a conversão de 
medidas entre metros e centímetros. Caso essas reflexões não ocorram no 
momento da realização desta tarefa, a próxima tarefa da TEA terá essa 
abordagem.  

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos escolheram seus parceiros e os instrumentos de medidas disponíveis como a trena e a 
régua flexível de dois metros. Não surgiram questionamentos como previstos nos objetivos, as 
dúvidas dos alunos restringira-se a em como medir as paredes com um instrumento de medida 
menor que elas. As medidas da sala de aula eram de 7,04 m por 7,09 m. Desse modo, a planta 
baixa a ser representada deveria ser próxima de um quadrado. Entretanto somente um aluno 
representou a sala dentro da proporcionalidade. Um aluno escreveu que as medidas das paredes 
eram 7,4 m e 7,9 m. 
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Avaliação do enunciado da tarefa. 

Não deve ser alterado, pois os alunos não apresentaram dificuldades em compreendê-lo, nem em 
executar a tarefa. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Não houve. 

Enunciado para o  

2º Ciclo 

Não houve alterações em relação ao primeiro ciclo de iteração. 

Objetivos para o  

2º Ciclo 

Desenvolver estratégias para medir uma parede com instrumentos de medidas 
menores que as próprias paredes. Manusear adequadamente um instrumento 
de medida de distâncias. Ao esboçarem a representação da sala de aula, 
talvez surjam questionamentos que envolvam escala e consequentemente a 
conversão de medidas entre metros e centímetros. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Os alunos utilizaram os instrumentos de medidas disponíveis para medir as paredes. Como foram 
formados onze grupos e todos estavam medindo as paredes ao mesmo tempo, um grupo optou por 
medir a distância entre duas paredes paralelas entre duas fileiras de carteiras. Entre as medidas 
coletadas, houve pequenas diferenças em centímetros.   

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado, assim como no primeiro ciclo de iteração, não precisou de alterações. 

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Não ouve. 

Enunciado para o  

3º Ciclo 

O mesmo do primeiro ciclo. 

Objetivos para o  

3º Ciclo 

O mesmo do segundo ciclo. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

De modo ordeiro, os alunos arrastaram as carteiras a fim de que todos os 10 grupos formados 
tivessem acesso às paredes. As estratégias utilizadas foram as mesmas já descritas nas aplicações 
anteriores. As medidas reais dos pares de paredes eram 7,04m e 7,09m. Os membros de um grupo 
questionaram que as medidas eram 2,77m e 2,80 e que mediram com os ―centímetros maiores‖ da 
trena. Foi necessária a intervenção do professor, por meio de questionamentos que direcionasse o 
aluno a concluir que não é possível ter duas medidas para um centímetro. Em seguida o professor-
pesquisador explicou que os ―centímetros maiores‖ tratavam-se de polegadas. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

Assim como nos outros ciclos de iteração, o enunciado não precisou de alterações. 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Não houve. 

 

1ª TEA: Tarefa 5 2ª TEA: Tarefa 4 3ª TEA: Tarefa 5 4ª TEA: Tarefa 5 

Enunciado para 
o 1º Ciclo 

Momento de Reflexão: 

A tarefa a seguir deverá ser realizada individualmente. 

a) Como o seu grupo mediu o comprimento de cada uma das paredes?  

b) Qual é a medida do comprimento da parede na qual o quadro negro está 
localizado? 

c) Na planta baixa da sala de aula que você acabou de desenhar, qual é a 
medida do comprimento da linha desenhada que representa a parede do quadro 
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negro?  

d) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa da parede em que se 
localiza a lousa representa quantos centímetros da parede real?  

e) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa da parede em que se 
localiza a lousa representa quantos metros da parede real?  

f) Qual é a medida do comprimento das paredes ao lado da parede na qual se 
localiza o quadro? 

g) Na planta baixa da sala de aula que você acabou de desenhar, qual é a 
medida do comprimento da linha que representa as paredes do lado da parede 
na qual o quadro está localizado? 

h) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa das paredes ao lado da 
parede em que se localiza o quadro representa quantos centímetros das paredes 
reais? 

i) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa das paredes ao lado da 
parede em que se localiza o quadro representa quantos metros das paredes 
reais?  

j) Um centímetro nas paredes correspondentes ao quadro negro e às paredes ao 
lado do quadro corresponde à mesma medida da parede?  

k) Comente o motivo da sua resposta ao item ―j‖. 

l) Agora que você refletiu, refaça a planta baixa da sua sala de aula.  

m) Essa planta baixa tem alguma(s) alteração(ões) em relação à desenhada na 
tarefa anterior? Qual ou quais? 

Objetivos para 
o 1º Ciclo 

Alguns itens desse questionamento requerem a observação e o estudo de como é 
realizada a conversão de medidas do sistema métrico, outros itens se referem à 
proporcionalidade entre a sala de aula e a sua planta baixa. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos tiveram dificuldades em interpretar algumas questões, sobretudo a qual parede se referia 
cada item. Para superar tais dificuldades, o professor-pesquisador decidiu ler junto com os alunos as 
questões que apresentaram dúvidas e, quando necessário, apontou para a parede a que a pergunta 
se referia. Mesmo com as dificuldades mencionadas, todos os alunos participantes, ao refazerem a 
planta baixa da sala de aula no item ―l‖ dessa questão, utilizaram um centímetro da planta baixa para 
representar as mesmas medidas nas quatro paredes, ou seja, fizeram uso intuitivo do conceito de 
escala.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

As perguntas são boas, mas tornam a tarefa repetitiva. Se o professor, ao acompanhar o 
desenvolvimento da tarefa com os alunos, fizer uso dos questionamentos dos itens da primeira 
versão na forma de Reivenção Guiada, poderá contribuir para o aluno desenvolver  a tarefa 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

O desenho da tarefa precisa ser revisado, de modo que indique as paredes a que se refere. O 
formato de questionário precisa ser revisto. 

Enunciado para 
o 2º Ciclo 

Considerando que sua carteira esteja posicionada como no desenho, escreva as 
medidas reais e as medidas que você utilizou no desenho da planta baixa. 
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a) Calcule quantos centímetros na parede real correspondem a um centímetro nas 
paredes da planta baixa e preencha os espaços em branco. 

Parede 01 (Quadro):  ___________ 

Parede 02: _______ 

Parede 03: _______ 

Parede 04: _______ 

b) As medidas preenchidas no item ―a‖ são iguais? Em sua opinião, elas deveriam 
ser iguais? Por quê? 

c) Após as reflexões para as respostas aos itens ―a‖ e ‖b‖ desta tarefa, refaça a 
planta baixa da sua sala de aula. 

d) Foi feito algo diferente da primeira versão da planta baixa da sala de aula para 
esta? Explique. 

Objetivos para 
o 2º Ciclo 

Proporcionar uma reflexão acerca da necessidade de padronização das medidas 
que um centímetro deve representar em qualquer planta baixa, ou seja, 
desenvolver a ideia intuitiva de proporcionalidade. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Os alunos não compreenderam quais dados deveriam preencher na medida real e medida da planta 
baixa. Tiveram dificuldades em assimilar que a planta baixa foi produzida na tarefa anterior. Não 
compreenderam que a representação da carteira era para a localização, ao ponto de vários alunos 
questionarem se era para medir a distância entre a carteira e a lousa, ou a distância entre a carteira 
e uma das paredes. Poucos alunos perceberam que necessitaria efetuar uma divisão para responder 
o item ―a‖ da tarefa, inviabilizando também o desenvolvimento do item ―b‖. Devido à grande 
quantidade de dúvidas o professor-pesquisador conduziu um questionamento oral com toda a turma 
com a finalidade de que os alunos assimilassem que era necessário utilizar um centímetro na planta 
baixa para representar a mesma medida em todas as paredes da sala de aula. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

É preciso analisar essa tarefa à luz do princípio dos níveis da RME e criar alternativas para que os 
alunos possam compreender melhor o enunciado. O enunciado da tarefa precisa ser ajustado. 

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

O desmembramento do desenho de localização das paredes das lacunas que devem ser preenchida 
com as medidas das paredes. A elaboração de uma tarefa prévia, que será inserida antes do 
desenho da planta baixa da sala de aula.  

Enunciado para 
o 3º Ciclo 

Momento de reflexão: 

Esta atividade deverá ser realizada com o mesmo grupo da Tarefa 04. 

Considerando que sua carteira esteja posicionada como no desenho, 



80 

 

 

a) Preencha a tabela, de acordo com os comprimentos das medidas consideradas 
na Tarefa 4: 

 
 

Medidas reais das 
Paredes 

(em metros) 

Medidas reais das 
Paredes 

(em centímetros) 

Parede 01   

Parede 02   

Parede 03   

Parede 04    

 

b) Utilizando uma régua, verifique os comprimentos das medidas usadas para 
representar cada parede e preencha a tabela. A terceira coluna deverá ser 
copiada da tabela do item ―a‖. 

c) Comparando as duas colunas preenchidas no item ―b‖, um centímetro na planta 
baixa representa quantos centímetros da parede real? 

Parede 01:________    

Parede 02: _______    

Parede 03: _______   

Parede 04: _______ 

d) As medidas preenchidas no item ―c‖ são iguais? Em sua opinião, elas deveriam 
ser iguais? Por quê? 

e) Após as reflexões, refaça a planta baixa da sua sala de aula. 

f) Foi feito algo diferente da primeira versão da planta baixa da sala de aula para 
esta? Explique. 

 
 

Medidas das paredes na 
planta baixa da Tarefa 04 

(em centímetros) 

Medidas reais das Paredes 
(em centímetros) 

Parede 01   

Parede 02   

Parede 03   

Parede 04    

Objetivos para 
o 3º Ciclo 

Desenvolver a ideia intuitiva de proporcionalidade e lidar adequadamente com o 
tratamento dos dados coletados por meio de tabelas. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

Os alunos resolveram em equipe, e as dúvidas que foram surgindo durante a realização da tarefa 
foram discutidas em grupo e solucionadas. Nenhum grupo precisou do auxílio do professor.   
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Avaliação do enunciado da tarefa. 

As alterações realizadas no último ciclo de iteração foram validadas pelo método como os alunos 
lidaram com esta nova versão da tarefa.  

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Não houve. 

 

1ª TEA: - 2ª TEA: - 3ª TEA: Tarefa 3
13

 4ª TEA: Tarefa 3 

Enun-
ciado  

para  

o 3º  

ciclo 

Com o auxílio de uma régua, meça cada representação de paredes e respondam quais, 
entre as cinco plantas baixas a seguir, são adequadas para representar uma sala de aula 
com duas paredes que medem 7m e duas com 8m? Por quê? 

a) 

 

b) 

                                            
13

 Essa tarefa está descrita após a tarefa 5 (4ª TEA) pois trata-se da tarefa introdutória para esta tarefa. 
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 c) 
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d) 

 

 

 

e) 
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Obje-
tivos 
para  

o 3º 
Ciclo 

Provocar reflexões acerca da noção intuitiva de escala de planta baixa. Ao desenvolverem 
estratégias para verificar qual das plantas baixas propostas pode representar a sala de 
aula com o uso de uma régua, pretende-se que o aluno desenvolva intuitivamente ideias 
relativas à proporcionalidade. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

Os alunos mediram os lados das 5 representações de plantas baixa apresentadas na tarefa. Parte 
dos alunos afirmou que somente a alternativa que apresentava os pares de paredes medindo 7 m e 
8 m seria a correta. Foi necessária a intervenção do professor para que parte dos alunos percebesse 
que a planta baixa em que os pares de paredes meidam 14m e 16m também pode ser a planta baixa 
da sala. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado é elaborado de modo que os alunos compreenderam o comando da tarefa. 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Não foi necessário alterações.  

 

1ª TEA: Tarefa 6  2ª TEA: - 3ª TEA: - 4ª TEA: - 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

Pesquisa 

a) O que é escala de planta baixa? Não se esqueça de colocar a fonte de sua 
pesquisa.  

b) Em duplas, cada aluno irá explicar para o colega, com suas palavras, o que 
entendeu da pesquisa, utilizando as plantas baixas já desenhadas. 

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

A expectativa desta tarefa é a sistematização do conceito de escala, a fim de 
que o aluno trabalhe intuitivamente com a ideia proporção. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Houve dificuldades de acesso à rede wi-fi do colégio, o que impediu a realização da tarefa, sendo 
necessária a intervenção do professor-pesquisador, que apresentou os conceitos. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

A compreensão do conceito de escala de planta baixa não é a finalidade da TEA, mas o meio para o 
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desenvolvimento de ideias matemáticas que possam emergir do estudo desse contexto. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

O conceito será apresentado e a tarefa suprimida.  

 

 

1ª TEA: Tarefa 7 2ª TEA: Tarefa 5 3ª TEA: Tarefa 6 4ª TEA: Tarefa 6 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

Faça em casa 

Faça a planta baixa do seu quarto. 

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

O objetivo desta tarefa é propor ao aluno que tome as medidas dos 
comprimentos das paredes de sua casa a fim de desenhar a planta baixa de 
seu quarto. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos relataram que utilizaram a régua escolar para medir as paredes. Um aluno relatou que 
mediu o lado de um piso do quarto e multiplicou pela quantidade de pisos com a mesma medida e 
adicionou a medida do último, que era menor. Somente três alunos utilizaram corretamente a escala 
entre as paredes do quarto.   

Avaliação do enunciado da tarefa: 

Partes dos alunos ainda não demonstrou ter se apropriado do conceito de escala, mas a tarefa 
seguinte pode contribuir para isso. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Deve permanecer. Na tarefa seguinte, quando houver a avaliação pelos pares da discussão das 
medidas das representações das paredes em que cada centímetro deve representar a mesma 
medida da parede real. 

Enunciado para o  

2º Ciclo 

 Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

2º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Os alunos relataram que utilizaram trenas, fita métrica e a régua escolar para medir as paredes. 
Cinco alunos mediram o lado de um piso do quarto e multiplicou pela quantidade de pisos com a 
mesma medida e adicionou a medida do último que era menor. Somente dezoito alunos utilizaram 
corretamente a escala entre as paredes do quarto.   

Avaliação do enunciado da tarefa. 

Os alunos atenderam os comandos do enunciado. As dificuldades apresentadas não são referentes 
as suas prescrições. 

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Deve permanecer. Na tarefa seguinte, quando houver a avaliação pelos pares da discussão das 
medidas das representações das paredes em que cada centímetro deve representar a mesma 
medida da parede real. 

Enunciado para o  

3º Ciclo 

 Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

3º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

Segundo os alunos, foram utilizados trenas e fitas métricas. Um aluno relatou que mediu a medida 
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de um lado do piso com o rejunte correspondente, multiplicou pela quantidade de pisos e subtraiu a 
medida de um rejunte. Três alunos não realizaram a tarefa em casa. É possível afirmar que vinte e 
três alunos fizeram uso adequado de proporcionalidade em suas plantas baixas. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado foi elaborado de modo que os alunos compreenderam o comando da tarefa. 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Incluir na TEA uma lacuna para que os alunos preencham com o instrumento utilizado para medir as 
paredes 

 

1ª TEA: Tarefa 8 2ª TEA: Tarefa 6 3ª TEA: Tarefa 7 4ª TEA: Tarefa 7 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

Observação da Tarefa do Colega. 

Em duplas, cada aluno irá verificar se o colega usou a escala corretamente. 

Nome do colega: _______________ (Questões ―a‖ e ―b‖ serão respondidas 
pelo colega). 

a) Seu amigo usou corretamente a escala em todas as paredes? Por quê?  

b) Como você verificou isso? 

c) (Resposta do aluno que fez a planta do quarto) Você concorda com a 
observação do seu colega? Justifique sua resposta. 

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

Por meio da avaliação mútua, o objetivo dessa tarefa é provocar novas 
discussões sobre a utilização da escala no contexto das plantas baixas. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos disseram que foi a primeira vez que eles tiveram a experiência de trocar uma tarefa com 
um colega para verificarem se estava correta, ou não. Eles realizaram a tarefa, perguntando para os 
colegas o que não haviam entendido. As produções revelam que, ao observar como o outro fez a 
tarefa, foi possível perceber e o seu próprio erro, e os diálogos entre os colegas serviram para a 
reflexão de como a tarefa foi realizada.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

Houve experiências que os alunos conseguiram perceber o que estava errado a partir do diálogo 
com o colega. Desse modo, o objetivo da tarefa foi atingido. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Verifica-se a necessidade de solicitar que os alunos desenhem novamente a planta baixa do quarto 
após as reflexões realizadas nessa tarefa. Será acrescentado um item para essa tarefa. 

Enunciado para o  

2º Ciclo 

 Observação da Tarefa do Colega. 

Os itens “a” e “b” desta tarefa serão realizados por um colega. Para isso troque 
o caderno de tarefas com ele.  

Em duplas, cada aluno irá verificar se o colega usou a escala corretamente. 

Nome do colega:  

a) Seu amigo usou corretamente a escala em todas as paredes? Por quê?  

b) Como você verificou isso? 

c) (Resposta do aluno que fez a planta do quarto) Você concorda com a 
observação do seu colega? Justifique sua resposta. 

d) Desenhe, novamente, a planta baixa de seu quarto indicando as medidas. 

Objetivos para o  

2º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Assim como na primeira aplicação, após perceber que o colega havia detalhado o que não estava 
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correto em sua planta baixa, os alunos avaliados questionaram os colegas acerca de sua avaliação. 
Em um caso o professor-pesquisador precisou intervir. Ao refazer a planta baixa, os alunos 
observaram a avaliação do colega. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado é facilmente compreendido e o objetivo na segunda aplicação foi alcançado.   

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Não há. 

Enunciado para o  

3º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

3º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

Foram observadas, em quatro grupos, discussões que levaram seus membros a refletirem os 
motivos porque as plantas baixas do quarto não estavam representadas de maneira que use 
proporcionalidade.   

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado foi facilmente compreendido pelos alunos. 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Não houve. 

 

1ª TEA: Tarefa 9 2ª TEA: Tarefa 7 3ª TEA: Tarefa 8 4ª TEA: Tarefa 8 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

A Área e o Perímetro do seu Quarto. 
a) Com o auxílio de uma calculadora, calcule o perímetro do seu quarto.  
b) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
c) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você observou em 
relação à vírgula? 
d) Com o auxílio de uma calculadora, calcule a área do seu quarto.  
e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 

f) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você observou em 
relação à vírgula? 

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

O objetivo desta tarefa é que o aluno utilize meios matemáticos como 
ferramentas e perceba o algoritmo utilizado na adição e multiplicação de 
números decimais, além de trabalhar novamente os conceitos de área e 
perímetro, por meio de um contexto realístico para o aluno as medidas da 
parede de seu quarto. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos apresentaram dúvidas entre os conceitos de área e perímetro. O professor-pesquisador 
precisou promover um momento de discussão com os participantes em relação aos conceitos. Os 
alunos efetuaram a multiplicação com a calculadora de modo correto, mas demonstraram dúvidas 
sobre o algoritmo da adição e da multiplicação de números decimais. 

Avaliação do enunciado da tarefa: 

Embora o objetivo não tenha sido atingido completamente, essa tarefa proporcionou um primeiro 
contato com o algoritmo da adição e da multiplicação de números decimais. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação: 

Não há. 

Enunciado para o   Não houve necessidade de alterações. 
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2º Ciclo 

Objetivos para o  

2º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Novamente os alunos confundiram o que é área e o que é perímetro, sendo necessária uma plenária 
para que os alunos defendessem suas ideias. O professor-pesquisador não precisou intervir, 
somente organizou a discussão entre os alunos.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

Nessa ocasião, durante aplicação, ficou evidente que os alunos já haviam lidado com operações 
com números decimais.  

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Não houve 

Enunciado para o  

3º Ciclo 

 Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

3º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

Alguns alunos confundiram os conceitos de área e perímetro, sendo necessárias intervenções 
individuais para esclarecer as dúvidas. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

Os alunos não demonstraram dúvidas acerca do enunciado, pois os encaminhamentos foram 
compreendidos. 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Não houve 

 

1ª TEA: Tarefa 10 2ª TEA: Tarefa 8 3ª TEA: Tarefa 9 4ª TEA: Tarefa 9 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

A Cozinha 

a) Faça a planta baixa da cozinha da sua casa. 
b) Com o uso de uma calculadora, obtenha a área da cozinha da sua casa.  
c) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

Trabalhar a autonomia do aluno dos conteúdos matemáticos já trabalhos nessa 
TEA, de modo especial os cálculos de área. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos demonstraram autonomia ao executar essa tarefa. Sete, dos oito alunos, fizeram uso do 
algoritmo da adição e da multiplicação de números decimais de maneira satisfatória. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado propõe de forma clara o encaminhamento da tarefa. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Como na tarefa anterior o algoritmo da adição de números decimais não ficou claro. Percebeu-se a 
necessidade de mais uma tarefa que envolvesse esse algoritmo. Nesse caso, é necessário 
acrescentar os itens que envolvam o cálculo de perímetro. 

Enunciado para o  

2º Ciclo 

A Cozinha 
a) Faça a planta baixa da cozinha da sua casa. 
b) Com o uso de uma calculadora, obtenha o perímetro da cozinha da sua 
casa.  
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c) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
d) Com o uso de uma calculadora, obtenha a área da cozinha da sua casa.  

e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora 

Objetivos para o  

2º Ciclo 

Trabalhar a autonomia do aluno dos conteúdos matemáticos já trabalhados 
nessa TEA, de modo especial os cálculos de área e perímetro. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Segundo relatos dos alunos, a tarefa foi desenvolvida com mais autonomia do que a anterior. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

 O enunciado propõe de forma clara o encaminhamento da tarefa. 

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Não houve. 

Enunciado para o  

3º Ciclo 

Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

Objetivos para o  

3º Ciclo 

Nessa versão não houve alterações em relação à etapa anterior. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

Três alunos não conseguiram calcular a área da cozinha de suas casa, pois o formato não era o 
professor-pesquisador solicitou a esses alunos que realizassem essa parte da tarefa em outro 
momento.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

Os alunos compreenderam de forma clara o encaminhamento da tarefa. 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação: 

Não houve. 

 

1ª TEA: Tarefa 11 2ª TEA: Tarefa 9 3ª TEA: Tarefa 8 4ª TEA: Tarefa 8 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

A Casa do Colega 

Faça o cálculo da área do perímetro dos cômodos das casas dos colegas que 
o professor irá solicitar.  

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

Desenvolver estratégia que calcule área e perímetro de uma planta baixa de 
um cômodo não quadrangular que pode ser dividido em dois retângulos. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Todos os cômodos das plantas baixas que os oito alunos já haviam apresentado, todos 
quadriláteros. O professor-pesquisador, então, desenhou uma planta baixa de um quarto de formato 
hexagonal, de modo que se fosse seccionado formasse dois retângulos. Os alunos apresentaram 
inquietações e dúvidas, o que demonstrou que ainda não haviam tido contato com esse tipo de 
forma geométrica. Foi necessário promover uma discussão em grupo para que essa tarefa fosse 
desenvolvida, uma vez que nenhum aluno havia apresentado uma estratégia que resolvem o 
problema, mas, aos poucos, eles perceberam que, se dividissem o hexágono em dois retângulos, 
seria possível calcular a área dos retângulos e adicionar as parcelas.   

Avaliação do enunciado da tarefa. 

Ao invés de selecionar a planta baixa de um cômodo da casa de um aluno, essa tarefa pode ser  
proposta já com a planta baixa no enunciado. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Essa atividade pode ser substituída por um cômodo pouco usual em casa, como um quarto de 
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formato hexagonal. 

Enunciado para o  

2º Ciclo 

O quarto de uma casa tem o seguinte formato: 

 

a) Calcule o perímetro desse quarto. 

b) Calcule a área desse quarto. 

Objetivos para o  

2º Ciclo 

Desenvolver estratégia que calcule área e perímetro de uma planta baixa de 
um cômodo não quadrangular que pode ser dividido em dois retângulos. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Vários alunos realizaram a tarefa por meio dos dois modos previstos. Houve a necessidade de 
intervenção do professor-pesquisador, que fez uso da estratégia de ensino reinvenção guiada a fim 
de que os alunos que ainda não tinham compreendido algum método de resolução do problema 
percebesse  uma estratégia. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

A segunda versão do enunciado aprimorou a tarefas, porém é necessário acrescentar uma 
conotação realística no enunciado. 

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Incluir a planta de um quarto vizinho e questionar qual é o maior. 

Enunciado para o  

3º Ciclo 

A família Alves é composta por cinco pessoas, um casal e seus três filhos: 
Valentina, Enzo e Lorenzo. Essa família irá se mudar para uma casa nova. 
Entre os quartos destinados aos filhos, representados na planta baixa a seguir, 
foi decidido que Valentina ficaria com o quarto menor e que Enzo e Lorenzo 
dividiriam o quarto maior. 

 

Qual será o quarto dos meninos? Justifique com os cálculos. 

Objetivos para o  

3º Ciclo 

Desenvolver estratégias para calcular a área do quarto de formato hexagonal e 
comparar sua área com a do outro quarto. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 
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A princípio alguns alunos apresentaram dificuldades em estabelecer uma estratégia para calcular a 
área do quarto hexagonal. Com os passar do tempo, alguns alunos começaram a utilizar as 
estratégias previstas e 18 alunos não conseguiram resolver o problema sem a intervenção do 
professor-pesquisador. Após a realização da tarefa o professor conduziu uma plenária e propôs 
outro problema com as mesmas características.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado vem ao encontro da abordagem de ensino selecionada para a realização da pesquisa. 
O texto foi de fácil compreensão para os alunos.  

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Não houve. 

 

1ª TEA: Tarefa 12 2ª TEA: Tarefa 10  3ª TEA: Tarefa 11 4ª TEA: Tarefa 11 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

A Planta Baixa da sua Casa 

Faça a planta baixa da sua casa e calcule a área e o perímetro de cada 
cômodo.  

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

A finalidade desta tarefa neste segundo momento é que os conceitos 
estudados sejam utilizados na elaboração desta planta baixa.  

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos realizaram essa tarefa em casa e disseram que não tiveram dificuldades, pois já haviam 
feito a planta baixa do quarto e da cozinha. 

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado propõe de forma clara o encaminhamento da tarefa. 

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Não há. 

Enunciado para o  

2º Ciclo 

 Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

2º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Os alunos realizaram essa tarefa em casa e disseram que não tiveram dificuldades. Entre os trinta e 
quatro alunos, dez afirmaram que tiveram o auxílio de familiares que também se envolveram na 
tarefa. Um aluno que estava com o braço direito quebrado disse que sua mãe é que fez o desenho, 
mas que a acompanhou. Esse aluno ainda relatou que sua mãe, assim como o professor-
pesquisador, tinha o costume de esboçar plantas baixas e que a casa que hoje moram foi planejada 
por ela.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado propõe, de forma clara, o encaminhamento da tarefa. 

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Não houve. 

Enunciado para o  

3º Ciclo 

 Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

3º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 
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Boa parte dos alunos teve auxílio dos pais para manusear os instrumentos de medidas e dois alunos 
precisaram de trenas emprestadas do professor para realizarem a tarefa. Um aluno disse que não 
precisou medir, pois o pai construiu a própria casa e sabia a medida de cada parede.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado propõe de forma clara o encaminhamento da tarefa. 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Não houve. 

 

1ª TEA: Tarefa 13 2ª TEA: Tarefa 11 3ª TEA: Tarefa 12 4ª TEA: Tarefa 12 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

Comparação das plantas baixas. 

Produza um texto, com aproximadamente 10 linhas, comparando as plantas 
baixas da atividade 01 e da atividade 11 do caderno de tarefas.  

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

A expectativa com essa produção textual é que o aluno descreva como se deu 
sua aprendizagem. A partir desses textos, é possível analisar a evolução dos 
conhecimentos matemáticos e dos demais conhecimentos estudados.  

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos produziram os textos comparando as duas plantas desenhadas, descrevendo sua 
evolução no decorrer da TEA.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

.O objetivo da tarefa foi alcançado por meio da proposta enunciada.  

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Não houve. 

Enunciado para o  

2º Ciclo 

 Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

2º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Os alunos produziram os textos comparando as duas plantas desenhadas, elencando as 
características, evidenciando as diferenças.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O objetivo da tarefa foi alcançado por meio da proposta enunciada. 

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Não houve. 

Enunciado para o  

3º Ciclo 

 Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

3º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

As diferenças apresentadas entre as duas plantas baixas revelam a evolução da percepção do 
espaço que o aluno habita. Entretanto 20 dos 32 alunos limitaram a produção textual a até três 
diferenças entre suas produções.  

Avaliação do enunciado da tarefa 

O objetivo da tarefa foi alcançado a partir da compreensão do enunciado pelo aluno, porém pode ser 
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acrescentada a exigência de pelo menos cinco diferenças.  

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Incluir nas prescrições dos enunciados a exigência de pelo menos cinco diferenças.  

 

1ª TEA: -  2ª TEA: Tarefa 12 3ª TEA: - 4ª TEA: - 

Enun-
ciado 
para o  

2º 
Ciclo 

Agora que você refletiu sobre os conceitos relativos à planta baixa, observe novamente as 
duas casas que a família Souza pode comprar.  

 

 

Casa 1                                                                        Casa 2 

Escreva sete diferenças que você observa entre a Casa 1 e a Casa 2, que não foram 
apresentadas na Tarefa 2: 

Obje-
tivos 
para  

O 2º 
Ciclo 

Oportunizar reflexões acerca da tarefa já realizada e verificar se, nessa etapa final da TEA 
o aluno percebe elementos diferentes do início.  

Como foi desenvolvida a tarefa? 

Os alunos não compreenderam o motivo pelo qual precisava refazer essa tarefa, pois já haviam 
descrito sete diferenças na Tarefa 2. Treze alunos citaram pelo menos uma diferença que já haviam 
percebido na Tarefa 2, mesmo não sendo permitido.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

O enunciado prescreve, de forma direta o encaminhamento da tarefa.  

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Excluir a tarefa da TEA, pois não há necessidade de outra tarefa que seja utilizada para subsidiar 
comparações entre como o aluno lidava com o contexto de plantas baixas antes e depois dos 
estudos da TEA. 
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1ª TEA: Tarefa 14 2ª TEA: Tarefa 13 3ª TEA: Tarefa 13 4ª TEA: Tarefa 13 

Enunciado para o  

1º Ciclo 

A Casa dos Sonhos 

Faça a planta baixa da casa dos seus sonhos, obedecendo às regras da 
escala, calcule a área e o perímetro de cada cômodo. 

Objetivos para o 

 1º Ciclo 

Com a finalidade de estimular a criatividade dos alunos, essa tarefa explorará 
os conceitos relativos à planta baixa desenvolvidos no decorrer das tarefas 
anteriores, os conceitos matemáticos que emergiram a partir do estudo das 
plantas baixas, bem como a conversão de medidas de metros para centímetros 
e de centímetros para metros, o estudo de área e perímetro, a sistematização 
do algoritmo para o cálculo de adição e multiplicação dos números decimais e 
o formato geométrico da representação do cômodo na planta baixa. 

Como foi desenvolvida a tarefa na primeira aplicação? 

Os alunos elaboraram plantas baixas a partir de sua imaginação. Fizeram planta baixa com porão, 
com piscina, quarto dos seus filhos. Um aluno, que havia comentado em sala de aula que o banheiro 
de sua casa é muito pequeno, desenhou um grande em sua casa dos sonhos. 

Avaliação do enunciado da tarefa: 

A proposta levou os alunos a desenvolverem a criatividade.  

Alterações julgadas necessárias após a primeira aplicação. 

Retirar a prescrição do cálculo da área e do perímetro, pois alguns cômodos desenhados pelos 
alunos pode não ter formato retangular, nem formas que seccionadas formem retângulos.  

Enunciado para o  

2º Ciclo 

A Casa dos Sonhos 

Faça a planta baixa da casa dos seus sonhos, obedecendo às regras da 
escala. 

Objetivos para o  

2º Ciclo 

Estimular a criatividade dos alunos e aplicar os conhecimentos explorados na 
TEA. 

Como foi desenvolvida a tarefa na segunda aplicação? 

Os alunos foram muitos criativos! Nas casas dos sonhos terão quartos enormes, piscina no último 
andar, quarto dos brinquedos e até heliporto.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

A proposta levou os alunos a desenvolverem a criatividade e a utilizar os conhecimentos tratados na 
TEA. 

Alterações julgadas necessárias após a segunda aplicação. 

Não houve. 

Enunciado para o  

3º Ciclo 

 Não houve necessidade de alterações. 

Objetivos para o  

3º Ciclo 

Não houve necessidade de alterações. 

Como foi desenvolvida a tarefa na terceira aplicação? 

Novamente os alunos foram muitos criativos. As casas dos sonhos apresentam cômodos de vários 
formatos circulares, pentagonais, quarto para as bonecas, salão de festas e de jogos.  

Avaliação do enunciado da tarefa. 

Os alunos aplicaram os conhecimentos tratados na TEA e utilizaram a criatividade. 

Alterações julgadas necessárias após a terceira aplicação. 

Não houve. 
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APÊNDICE B - 1ª Versão da Trajetória de Ensino e de Aprendizagem 
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Tarefa Enunciado 

1 

Desenho. 
Usando lápis, borracha e régua, desenhe as divisões dos cômodos de sua casa, como se 

estivesse olhando de cima, sem o telhado. 

2 
Pesquisa: 
O que é planta baixa de uma casa? Pesquise em dois sites diferentes e escreva o que você 
entendeu. Não se esqueça de colocar as fontes. 

3 

Trocando ideias. 
Em dupla, descreva com suas palavras algumas características das casas representadas 
nestas plantas baixas:  
 

 

 

4 
Planta Baixa da Sala de Aula 
Reúnam-se em grupos de 03 alunos e utilizando trenas ou réguas flexíveis, meçam os 
comprimentos das paredes e desenhe a planta baixa da sala de aula. 

5 

Momento de Reflexão. 

a) Como o seu grupo mediu o comprimento de cada uma das paredes?  

b) Qual é a medida do comprimento da parede na qual o quadro negro está localizado? 

c) Na planta baixa da sala de aula que você acabou de desenhar, qual é a medida do 
comprimento da linha desenhada que representa a parede do quadro negro?  

d) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa da parede em que se localiza a 
lousa representa quantos centímetros da parede real?  

e) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa da parede em que se localiza a 
lousa representa quantos metros da parede real?  



97 

f) Qual é a medida do comprimento das paredes ao lado da parede na qual se localiza o 
quadro? 

g) Na planta baixa da sala de aula que você acabou de desenhar, qual é a medida do 
comprimento da linha que representa as paredes do lado da parede na qual o quadro está 
localizado? 

h) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa das paredes ao lado da parede em 
que se localiza o quadro representa quantos centímetros das paredes reais? 

i) Um centímetro da linha desenhada na planta baixa das paredes ao lado da parede em 
que se localiza o quadro representa quantos metros das paredes reais?  

j) Um centímetro nas paredes correspondentes ao quadro negro e às paredes do lado 
correspondem à mesma medida da parede real?  

k) Comente o motivo da sua resposta no item ―j‖. 

l) Agora que você refletiu, refaça a planta baixa da sua sala de aula.  

m) Essa planta baixa tem alguma(s) alteração(ões) em relação à desenhada na tarefa 
anterior? Qual ou quais? 

6 

Pesquisa. 

a) O que é escala de planta baixa? Não se esqueça de colocar a fonte de sua pesquisa.  

b) Em duplas, cada aluno irá explicar para o colega, com suas palavras, o que entendeu da 
pesquisa, utilizando as plantas baixas já desenhadas. 

7 
Faça em casa 
Faça a planta baixa do seu quarto.  

8 

Observação da Tarefa do Colega: 

Em duplas, cada aluno irá verificar se o colega usou a escala corretamente: 

Nome do colega: _______________ (Questões ―a‖ e ―b‖ serão respondidas pelo colega). 

a) Seu amigo usou corretamente a escala em todas as paredes? Por quê?  

b) Como você verificou isso? 

c) (Resposta do aluno que fez a planta do quarto) Você concorda com a observação do seu 
colega? Justifique. 

9 

A Área e o Perímetro do seu Quarto: 
a) Com o auxílio de uma calculadora, calcule o perímetro do seu quarto.  
b) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
c) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você observou em relação à vírgula? 
d) Com o auxílio de uma calculadora, calcule a área do seu quarto.  
e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
f) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você observou em relação à vírgula? 

10 

A Cozinha 
a) Faça a planta baixa da cozinha da sua casa. 
b) Com o uso de uma calculadora, obtenha a área da cozinha da sua casa.  
c) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 

11 
A Casa do Colega 
Faça o cálculo da área do perímetro dos cômodos das casas dos colegas que o professor 
irá solicitar.  

12 
A Planta Baixa da sua Casa 
Faça a planta baixa da sua casa e calcule a área e o perímetro de cada cômodo.  

13 
Comparação das plantas baixas: 
Produza um texto com aproximadamente 10 linhas comparando as plantas baixas da 
atividade 01 e da atividade 11 do caderno de tarefas.  

14 
A Casa dos Sonhos 
Faça a planta baixa da casa dos seus sonhos.Obedecendo às regras da escala, calcule a 
área e o perímetro de cada cômodo. 
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APÊNDICE C - 2ª Versão da Trajetória de Ensino e de Aprendizagem 
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Tarefa Enunciado 

1 
Desenho. 
Usando lápis, borracha e régua, desenhe as divisões dos cômodos de sua casa, como se 
estivesse olhando de cima, sem o telhado. 

2 

A família Souza pretende comprar uma nova casa e está em dúvida entre duas que 
possuem os cômodos representados a seguir: 
 

 
Casa 1                                                                        Casa 2 

Escreva sete diferenças que você observa entre a Casa 1 e a Casa 2: 

3 
Planta Baixa da Sala de Aula. 
Reúnam-se em grupos de 03 alunos utilizando trenas ou réguas flexíveis, meçam os 
comprimentos das paredes da sala de aula e desenhe a planta baixa que a representa.  

4 

Momento de reflexão  
Esta atividade deverá ser realizada individualmente. 
Considerando que sua carteira esteja posicionada como no desenho, escreva as medidas 
reais e as medidas que você utilizou no desenho da planta baixa 
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a) Calcule e preencha quantos centímetros na parede real correspondem a um centímetro 
na planta baixa nas paredes: 
Parede 01 (Quadro): ___________ 
Parede 02: _______ 
Parede 03: _______ 
Parede 04: _______ 
b) As medidas preenchidas no item ―a‖ são iguais? Em sua opinião, elas deveriam ser 
iguais? Por quê? 
c) Após as reflexões para as respostas dos itens ―a‖ e ‖b‖ desta tarefa, refaça a planta 
baixa da sua sala de aula. 
d) Foi feito algo diferente da primeira versão da planta baixa da sala de aula para essa? 
Explique.  

5 
Faça em casa 
Faça a planta baixa do seu quarto expressando as medidas. 

6 

Observação da Tarefa do Colega 
Os itens “a” e “b” desta tarefa serão realizados por um colega. Para isso troque o caderno 
de tarefas com ele.  
Em duplas, cada aluno irá verificar se o colega usou a escala corretamente: 
Nome do colega:  
a) Seu amigo usou corretamente a escala em todas as paredes? Por quê?  
b) Como você verificou isso? 
c) (Resposta do aluno que fez a planta do quarto) Você concorda com a observação do seu 
colega? Justifique. 
d) Desenhe, novamente, a planta baixa de seu quarto expressando as medidas. 

7 

A Área e o Perímetro do seu Quarto: 
a) Com o auxílio de uma calculadora, calcule o perímetro do seu quarto.  
b) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
c) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você observou em relação à vírgula? 
d) Com o auxílio de uma calculadora, calcule a área do seu quarto.  
e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
f) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você observou em relação à vírgula? 

8 

A Cozinha 
a) Faça a planta baixa da cozinha da sua casa. 
b) Com o uso de uma calculadora, obtenha o perímetro da cozinha da sua casa.  
c) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
d) Com o uso de uma calculadora, obtenha a área da cozinha da sua casa.  
e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora 

9 O quarto de uma casa tem o seguinte formato: 
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a) Calcule o perímetro desse quarto. 

b) Calcule a área desse quarto. 

10 
A Planta Baixa da sua Casa 
Faça a planta baixa da sua casa e calcule a área e o perímetro de cada cômodo. 

11 
Comparação das plantas baixas. 
Produza um texto, com aproximadamente 10 linhas comparando as plantas baixas da 
atividade 01 e da atividade 10 do caderno de tarefas.  

12 

Agora que você refletiu sobre os conceitos relativos à planta baixa, observe novamente as 
duas casas que a família Souza pode comprar.  

 

 

Casa 1                                                                        Casa 2 

Escreva sete diferenças que você observa entre a Casa 1 e a Casa 2, que não foram 
apresentadas na Tarefa 2 

13 A Casa dos Sonhos 
Faça a planta baixa da casa dos seus sonhos, obedecendo às regras da escala. 
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APÊNDICE D - 3ª Versão da Trajetória de Ensino e de Aprendizagem 
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Tarefa Enunciado 

1 
Desenho. 
Usando lápis, borracha e régua, desenhe as divisões dos cômodos de sua casa, como se 
estivesse olhando de cima, sem o telhado. 

2 

A família Souza pretende comprar uma nova casa e está em dúvida entre duas que 
possuem os cômodos representados a seguir 
 

 
Casa 1                                                                        Casa 2 

Escreva sete diferenças que você observa entre a Casa 1 e a Casa 2: 

3 

Com o auxílio de uma régua, meça cada representação de paredes e 
responda quais, entre as cinco plantas baixas a seguir, são adequadas para 
representar uma sala de aula com duas paredes que medem 7m e duas com 
8m? Por quê? 

a) 
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b) 
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c) 

 
d) 
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e) 

 
 

4 
Planta Baixa da Sala de Aula 
Reúnam-se em grupos de 03 alunos e utilizando trenas ou réguas flexíveis, meçam os 
comprimentos das paredes da sala de aula e desenhem a planta baixa que a representa.  

5 

Momento de reflexão: 

Esta atividade deverá ser realizada com o mesmo grupo da Tarefa 04. 

Considerando que sua carteira esteja posicionada como no desenho: 

 

 

a) Preencha a tabela, de acordo com as medidas tomadas na Tarefa 4: 

 
 

Medidas reais das 
Paredes 

(em metros) 

Medidas reais das 
Paredes 

(em centímetros) 

Parede 01   

Parede 02   

Parede 03   

Parede 04    

 

b) Utilizando uma régua, verifique as medidas usadas para representar cada parede e 
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preencha a tabela. A terceira coluna deverá ser copiada da tabela do item ―a‖. 

c) Comparando as duas colunas preenchidas no item ―b‖, um centímetro na planta baixa 
representa quantos centímetros da parede real? 

Parede 01:________    

Parede 02: _______    

Parede 03: _______   

Parede 04: _______ 

d) As medidas preenchidas no item ―c‖ são iguais? Em sua opinião, elas deveriam ser 
iguais? Por quê? 

e) Após as reflexões, refaça a planta baixa da sua sala de aula. 

f) Foi feito algo diferente da primeira versão da planta baixa da sala de aula para esta? 
Explique. 

 
 

Medidas das paredes na 
planta baixa da Tarefa 04 

(em centímetros) 

Medidas reais das Paredes 
(em centímetros) 

Parede 01   

Parede 02   

Parede 03   

Parede 04    

6 
Faça em casa. 
Faça a planta baixa do seu quarto expressando as medidas. 

7 

Observação da Tarefa do Colega. 
Os itens “a” e “b” desta tarefa serão realizados por um colega. Para isso, troque o caderno 
de tarefas com ele.  
Em duplas, cada aluno irá verificar se o colega usou a escala corretamente. 
Nome do colega:  
a) Seu amigo usou corretamente a escala em todas as paredes? Por quê?  
b) Como você verificou isso? 
c) (Resposta do aluno que fez a planta do quarto) Você concorda com a observação do seu 
colega? Justifique. 
d) Desenhe, novamente, a planta baixa de seu quarto expressando as medidas. 

8 

A Área e o Perímetro do seu Quarto: 
a) Com o auxílio de uma calculadora, calcule o perímetro do seu quarto.  
b) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
c) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você observou em relação à vírgula? 
d) Com o auxílio de uma calculadora, calcule a área do seu quarto.  
e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
f) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você observou em relação à vírgula? 

9 

A Cozinha 
a) Faça a planta baixa da cozinha da sua casa. 
b) Com o uso de uma calculadora, obtenha o perímetro da cozinha da sua casa.  
c) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
d) Com o uso de uma calculadora, obtenha a área da cozinha da sua casa.  
e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora 

10 

A família Alves é composta por cinco pessoas, um casal e seus três filhos: Valentina, Enzo e 
Lorenzo. Essa família irá se mudar para uma casa nova. Entre os quartos destinados aos 
filhos, representados na planta baixa a seguir, foi decidido que Valentina ficaria com o 
quarto menor e que Enzo e Lorenzo dividiriam o quarto maior. 
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Qual será o quarto dos meninos? Justifique com os cálculos. 

11 
A Planta Baixa da sua Casa 
Faça a planta baixa da sua casa e calcule a área e o perímetro de cada cômodo. 

12 
Comparação das plantas baixas. 
Produza um texto com aproximadamente 10 linhas comparando as plantas baixas da 
atividade 01 e da atividade 10 do caderno de tarefas.  

13 A Casa dos Sonhos 
Faça a planta baixa da casa dos seus sonhos, obedecendo às regras da escala. 
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APÊNDICE E - 4ª Versão da Trajetória de Ensino e de Aprendizagem 
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Tarefa Enunciado 

1 
Desenho. 
Usando lápis, borracha e régua, desenhe as divisões dos cômodos de sua casa, como se 
estivesse olhando de cima, sem o telhado. 

2 

A família Souza pretende comprar uma nova casa e está em dúvida entre duas que 
possuem os cômodos representados a seguir: 
 

 
Casa 1                                                                        Casa 2 

Escreva sete diferenças que você observa entre a Casa 1 e a Casa 2: 

3 

Com o auxílio de uma régua, meça cada representação de paredes e responda quais, entre 
as cinco plantas baixas a seguir, são adequadas para representar uma sala de aula com 
duas paredes que medem 7m e duas com 8m? Por quê? 

a) 

 
 

b) 
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c) 
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d) 

 

e) 
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4 
Planta Baixa da Sala de Aula 
Reúnam-se em grupos de 03 alunos e utilizando trenas ou réguas flexíveis, meçam os 
comprimentos das paredes da sala de aula e desenhe a planta baixa que a representa.  

5 

Momento de reflexão. 

Esta atividade deverá ser realizada com o mesmo grupo da Tarefa 04. 

Considerando que sua carteira esteja posicionada como no desenho: 

 

 

a) Preencha a tabela, de acordo com as medidas tomadas na Tarefa 4: 

 
 

Medidas reais das 
Paredes 

(em metros) 

Medidas reais das 
Paredes 

(em centímetros) 

Parede 01   

Parede 02   

Parede 03   

Parede 04    

 

b) Utilizando uma régua, verifique as medidas usadas para representar cada parede e 
preencha a tabela. A terceira coluna deverá ser copiada da tabela do item ―a‖. 
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c) Comparando as duas colunas preenchidas no item ―b‖, um centímetro na planta baixa 
representa quantos centímetros da parede real? 

Parede 01:________    

Parede 02: _______    

Parede 03: _______   

Parede 04: _______ 

d) As medidas preenchidas no item ―c‖ são iguais? Em sua opinião, elas deveriam ser 
iguais? Por quê? 

e) Após as reflexões, refaça a planta baixa da sua sala de aula. 

f) Foi feito algo diferente da primeira versão da planta baixa da sala de aula para esta? 
Explique. 

 
 

Medidas das paredes na 
planta baixa da Tarefa 04 

(em centímetros) 

Medidas reais das Paredes 
(em centímetros) 

Parede 01   

Parede 02   

Parede 03   

Parede 04    

6 
Faça em casa. 
Faça a planta baixa do seu quarto expressando as medidas. 

7 

Observação da Tarefa do Colega. 
Os itens “a” e “b” desta tarefa serão realizados por um colega. Para isso troque o caderno 
de tarefas com ele.  
Em duplas, cada aluno irá verificar se o colega usou a escala corretamente. 
Nome do colega:  
a) Seu amigo usou corretamente a escala em todas as paredes? Por quê? 
b) Como você verificou isso? Qual instrumento utilizou para medir? 
c) (Resposta do aluno que fez a planta do quarto) Você concorda com a observação do seu 
colega? Justifique. 
d) Desenhe, novamente, a planta baixa de seu quarto expressando as medidas. 

8 

A Área e o Perímetro do seu Quarto: 
a) Com o auxílio de uma calculadora, calcule o perímetro do seu quarto.  
b) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
c) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você observou em relação à vírgula? 
d) Com o auxílio de uma calculadora, calcule a área do seu quarto.  
e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
f) Caso tenha utilizado algum número decimal, o que você observou em relação à vírgula? 

9 

A Cozinha 
a) Faça a planta baixa da cozinha da sua casa. 
b) Com o uso de uma calculadora, obtenha o perímetro da cozinha da sua casa.  
c) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora? 
d) Com o uso de uma calculadora, obtenha a área da cozinha da sua casa.  
e) Como você faria esse cálculo sem o uso da calculadora 

10 

A família Alves é composta por cinco pessoas, um casal e seus três filhos: Valentina, Enzo e 
Lorenzo. Essa família irá se mudar para uma casa nova. Entre os quartos destinados aos 
filhos, representados na planta baixa a seguir, foi decidido que Valentina ficaria com o 
quarto menor e que Enzo e Lorenzo dividiriam o quarto maior. 
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Qual será o quarto dos meninos? Justifique com os cálculos. 

11 
A Planta Baixa da sua Casa 
Faça a planta baixa da sua casa e calcule a área e o perímetro de cada cômodo. 

12 
Comparação das plantas baixas. 
Produza um texto, com aproximadamente 10 linhas, comparando as plantas baixas da 
atividade 01 e da atividade 10 do caderno de tarefas. Apresente no mínimo cinco diferenças.  

13 A Casa dos Sonhos 
Faça a planta baixa da casa dos seus sonhos, obedecendo às regras da escala. 
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento e Termo de Consentimento para uso de 
voz. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO E  

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE SOM DE VOZ 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO  

(Para pais e/ou responsáveis) 

 

Título das Oficinas: Na Minha Casa tem Matemática. 

Investigadores: Cleiton Antonio Marino, Tiago Ponciano Antunes e Marcele Tavares Mendes. 

 

Local da Pesquisa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus  Londrina. 

 

O que significa o consentimento?  

O consentimento significa que você concorda que as atividades desenvolvidas pelo(a) adolescente 
pelo qual é responsável, durante as oficinas ministradas entre os dias __ de ____ de 2018 e ___ de 
____de 2018, nas aulas da disciplina de Matemática, no período regular de estudos sejam analisadas 
cientificamente pelos investigadores. Serão respeitados seus direitos e os direitos do estudante e 
você receberá todas as informações, por mais simples que possam parecer. Para isso, basta ligar para 
um dos responsáveis pela pesquisa, Cleiton Marino, cujo telefone é _________.  

Informação ao participante da pesquisa:  

a) Apresentação da pesquisa 
O(a) adolescente pelo qual você é responsável participará de oficinas matemáticas durante o período 
regular de aulas ministradas pelo próprio professor Cleiton Marino. O objetivo é a aplicação de um 
material didático desenvolvido pelos pesquisadores a fim de analisar como os participantes lidam 
com tarefas matemáticas referentes à planta baixa da sala de aula e da casa em que reside. Caso 
concorde, as atividades desenvolvidas (a medição das paredes da sala de aula e o desenho de sua 
planta baixa, bem como dos cômodos da casa em que residem) ao decorrer das oficinas serão 
analisadas e poderão compor os estudos dos investigadores. Durante a realização destas atividades, 
a imagem dos estudantes não será gravada, já a voz do estudante será registrada em áudio, a fim de 
os pesquisadores analisarem como os alunos lidam com as tarefas desenvolvidas. Pretende-se 
analisar as respostas escritas e as plantas baixas das tarefas desenvolvidas a fim de aprimorar o 
material didático. Dessa forma, as transcrições dos diálogos, as produções escritas e os desenhos das 
plantas baixas realizados pelos estudantes podem compor pesquisas científicas desenvolvidas pelos 
pesquisadores.  
 

b) Desconfortos, Riscos e Benefícios 

Conforme aponta o inciso V da Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional 
de Saúde, “toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados”, já que 
envolve questões de caráter pessoal e coletivo. O pesquisador responsável suspenderá a pesquisa 
imediatamente ao perceber algum risco ou dano à saúde física ou psíquica, ou ainda à dimensão 
moral do sujeito participante da pesquisa, decorrente da mesma, não previsto no(s) termo(s) de 
assentimento e/ou consentimento. Os participantes não pagarão e não serão remunerados por sua 
participação e poderão, sem qualquer ônus, desistir em qualquer momento da disponibilização dos 
áudios ou das atividades desenvolvidas para a pesquisa. A presente pesquisa visa contribuir para o 
desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos participantes, assim como fornecer ao 
docente e pesquisadores material de apoio e subsídio teórico que possam auxiliá-los a potencializar 
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as aprendizagens de seus alunos. Espera-se que os resultados obtidos por meio deste trabalho 
auxiliem a comunidade de professores de matemática a discutir e repensar sua prática docente. 

 

c) Confidencialidade 
A pesquisa não divulgará nomes, garantindo o anonimato. 
 

d) Ressarcimento e indenização. 

Estão assegurados o ressarcimento e a indenização provenientes de custos ou danos 
gerados ao participar dessa pesquisa. 
 

e) Contato para dúvidas 

Se tiver(em) dúvidas com relação ao estudo, direitos do participante, ou no caso de riscos 
relacionados ao estudo, você pode contatar o investigador do estudo ou membro de sua equipe: 
CLEITON ANTONIO MARINO, Rua ____, ______, CEP _______, Londrina-PR, celular _____________. 
Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de pesquisa, você pode contatar o 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. O CEP é constituído por um grupo de profissionais de diversas áreas, com conhecimentos 
científicos e não científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada da pesquisa para mantê-
lo seguro e proteger seus direitos.  

 
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA:  
 
Eu li e discuti com o investigador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste 
documento. Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar a disponibilização das atividades 
desenvolvidas pelo(a) adolescente por que sou responsável. Eu concordo que os dados coletados 
para o estudo sejam usados para o propósito acima descrito.  
 
Eu entendi a informação apresentada neste TERMO DE CONSENTIMENTO E TERMO DE 
CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ. Eu tive oportunidade para fazer perguntas 
e todas as minhas perguntas foram respondidas.  
 
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste DOCUMENTO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. 
   
 
 
____________________________________________________________________________ 

NOME   ASSINATURA DATA 

 

 

____________________________________________________________________________ 

NOME DO INVESTIGADOR  ASSINATURA DATA 

 

 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito pesquisado 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) REITORIA: 
Av. Sete de Setembro, 3165, Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-4943, e-mail: 
coep@utfpr.edu.br 
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APÊNDICE G – Termo de Autorização da Direção do Estabelecimento de Ensino 
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AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu, __________________________________________________, abaixo 

assinado, responsável pela instituição de ensino: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

autorizo a realização da oficia de ensino intitulada ―Na Minha casa tem Matemática‖, 

a ser conduzida pelos pesquisadores Cleiton Antonio Marino, Tiago Ponciano 

Antunes e Marcele Tavares Mendes. Fui informado pelo responsável pelo estudo 

das características e objetivos da pesquisa, bem como das atividades que serão 

realizadas na instituição a qual represento.  

Declaro ainda estar ciente que essa pesquisa será realizada após o parecer 

ético emitido pelo CEP da UTFPR. 

 

 

 

 

Londrina, ___ de _________de _______. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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APÊNDICE H – Na minha cada tem Matemática: Um caderno de tarefas para o 6º 
anodo Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 



123 

 

 

 



124 

 

 

 

 



125 

 

 

 



126 

 

 

 



127 

 

 

 



128 

 

 

 



129 

 

 

 



130 

 

 

 



131 

 

 

 



132 

 

 

 



133 

 

 

 



134 

 

 

 



135 

 

 

 



136 

 

 

 



137 

 

 

 



138 

 

 

 



139 

 

 

 



140 

 

 

 



141 

 

 

 



142 

 

 

 



143 

 

 

 



144 

 

 

 



145 

 

 

 



146 

 

 

 



147 

 

 

 



148 

 

 

 


