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Resumo: Este artigo apresenta resultados de um projeto de intervenção pedagógica desenvolvido no 
Colégio Estadual Arthur de Azevedo, na cidade de São João do Ivaí-PR, com alunos do 6° ano do 
Ensino Fundamental, a respeito do processo multiplicativo. O mesmo teve a intenção de investigar o 
conhecimento do aluno e as estratégias por eles utilizadas valorizando sempre suas iniciativas, 
enfatizando assim, a Resolução de Problemas. As tarefas foram propostas por meio de uma THA 
(Trajetória Hipotética de Aprendizagem) a qual valorizou a importância do planejamento do professor 
e suas intervenções, observando as dificuldades do estudante e do professor na aplicação de tal 
estratégia, na leitura e da autonomia do estudante. 
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INTRODUÇÃO 

  Este artigo apresenta o relato de parte de um estudo investigativo a respeito do 

processo multiplicativo em uma Trajetória Hipotética da Aprendizagem de estudantes do 6º 

ano do Ensino Fundamental. A proposta partiu de uma intervenção didática, elaborada com 

uma sequência de tarefas visando à construção/reconstrução do processo multiplicativo. 

 O artigo descreve tarefas que foram exploradas por meio da estratégia da 

Resolução de Problemas com o objetivo de obter informações que possibilitem a 

tomada de decisões do professor. As DCE (PARANÁ, 2008, p.48), assumem “a 

Educação Matemática como campo de estudos que possibilita ao professor balizar 

sua ação docente, fundamentada numa ação crítica que conceba a Matemática 

como atividade humana em construção”. 

Sendo assim, o ensino da matemática reside em criar estratégias que 

contribua para que o estudante possa atribuir sentido, construir significado e tornar-

se capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar, a partir de sua 

prática social, a sua formação integral como cidadão.  

O texto também apresenta algumas reflexões sobre a importância do 

planejamento do plano de ação docente como referência ao sucesso do trabalho 

docente. Outros pontos relevantes foram apreciados, relacionado às estratégias, às 
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atitudes do professor e a dificuldade dos estudantes quanto à estratégia de 

Resolução de Problemas, mas diretamente quanto à leitura e desenvolvimento de 

autonomia. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Segundo as Diretrizes Curriculares do Paraná (PARANÁ, 2008), a Educação 

Matemática é concebida como uma atividade humana em construção, sendo uma 

área que engloba inúmeros saberes, centrada na prática pedagógica, que envolve 

as relações de ensino e aprendizagem do conhecimento matemático, valorizando a 

importância da compreensão de conceitos e princípios matemáticos, oportunizando 

ao estudante aprender de forma clara, comunicando ideias matemáticas e lidando 

com problemas matemáticos com segurança. 

 Em seu trabalho, Silva e Rêgo (2002), propõem a superação da ideia que o 

ensino da matemática é difícil, que corresponde apenas à utilização de algoritmos e 

de ciência acessível para poucos, ideia culturalmente enraizada. Propõem que 

partindo da literatura, da compreensão das ideias matemáticas expressas nos textos 

é possível construir significados e/ou atribuir novo significados. Entretanto, a 

aprendizagem é um processo lento, construída por meio de reflexões individuais e 

discussão sobre ideias matemáticas, visando ultrapassar a visão de 

compartilhamento do ensino de matemática, possibilitando uma aprendizagem 

significativa, mostrando que não se trata de uma ciência isolada e que todos podem 

aprendê-la. 

Lorenzato (2010) salienta que cada aluno tem um modo peculiar de pensar, 

que varia em cada fase da vida e está em contínuo processo de mudança, portanto, 

a aprendizagem por compreensão é um processo pessoal e único que acontece no 

interior de cada um, sendo influenciado por fatores externos. “As interações do 

indivíduo com o mundo possibilitam-lhe relacionar fatos, estruturar ideias e organizar 

informações, internalizando-as” (LORENZATO, 2010, p. 43). Deste modo, por meio 

de experiências matemáticas bem sucedidas e da interação com objetos e situações 

do cotidiano, o estudante consegue enfrentar desafios, desenvolve o gosto pela 

descoberta e se relaciona com o conhecimento de forma autônoma.  

Nessa perspectiva, considera-se que o ensino da matemática reside em criar 

estratégias para que o estudante possa atribuir sentido, construir significado e 



tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, analisar, discutir e criar, a partir 

de sua prática social, a sua formação como cidadão.  

Alguns professores consideram a Resolução de Problemas como o principal 

meio de se ensinar e aprender Matemática, sendo uma estratégia didática que inicia 

o estudante no modo de pensar matemático. Embora apresentando tamanha 

importância é também uma estratégia considerada difícil de ser aplicada em sala por 

muitos. No entanto, “em vez de acelerar através de todos os detalhes de um 

programa demasiado extenso, o professor deve concentrar-se em alguns problemas 

realmente significativos e tratá-los com vagar e inteiramente” (POLYA, 1981, p.123 

apud STANIC; KILPATRIC, 1989, p.20). 

A Resolução de Problemas é hoje muito estudada e pesquisada por 

educadores matemáticos devido à sua grande importância no ensino de Matemática. 

É comum alunos efetuarem todos os algoritmos (adição, subtração, multiplicação e 

divisão) e não conseguir resolver problemas com um ou mais algoritmos.  

Segundo Polya (1981, p.123 apud STANIC; KILPATRIC, 1989) há quatro 

etapas principais para a resolução de um problema: compreender o problema; 

elaborar um plano; executar o plano; fazer o retrospecto ou verificação. As etapas 

não são rígidas, pois se caracteriza em um processo que não se limita a seguir 

instruções, como os algoritmos. Entretanto as etapas ajudam a orientar o 

solucionador.  

  Pensando nisso, julga-se que é essencial incentivar os alunos na aventura de 

formular e resolver problemas, sem que se preocupem unicamente com a obtenção 

de respostas certas, de modo a propiciar aulas nas quais o aluno se sinta livre e 

possa ter iniciativa, se dedicar de forma criativa e significativa em sua trajetória na 

busca de soluções. Ao professor cabe a sensibilidade de não reprimir a 

espontaneidade, incentivar o aluno a tentar, por si próprio, sendo capaz de ver no 

erro, uma oportunidade de agir de forma significativa, sem imposições, obtendo 

prazer em seu trabalho. 

Freudenthal (1973 apud GRAVEMEIJER, 2005) fala da matemática como 

uma atividade humana e argumenta que a alternativa é criar oportunidades para os 

alunos reinventarem a matemática, e que isso é possível por meio da reinvenção 

guiada. Os professores e manuais tem que ajudar os alunos no processo, garantindo 

que os alunos experienciem a aprendizagem da matemática como um processo de 

invenção. 



 Pires (2009) sugere que se faz necessária a formulação de modelos de 

ensino baseados no construtivismo, incluindo a ideia de Trajetória Hipotética de 

Aprendizagem (THA). Através das reflexões do grupo, sob óptica de Simon, Pires 

(2009) argumenta o quanto é importante a atuação do professor quanto ao 

planejamento de ensino, considerando que o aluno desempenha um papel central 

na construção de sua aprendizagem, sendo que este planejamento deve considerar: 

 o pensamento/entendimento do aluno; 

 conhecimento do professor relacionado diretamente com o crescimento 

do conhecimento do aluno; 

 planejamento das instruções, criação de uma THA; 

 a transformação contínua do conhecimento do professor em relação a 

sua THA, de modo a atender as formas de aprendizagem dos alunos. 

A Trajetória Hipotética de Aprendizagem pode ser definida como uma 

descrição detalhada de uma aula hipotética, incluindo um planejamento com tarefas, 

organizadas a partir da definição de objetivos para aprendizagem (expectativas) e 

das hipóteses sobre o processo de aprendizagem dos alunos. Segundo Simon (1995 

apud PIRES, 2009), há três componentes necessários na THA: 

 o objetivo do ensino com direções definidas; 

 as atividades de ensino; 

 o processo hipotético de aprendizagem e as possibilidades de 

modificações da THA. 

Nesse sentido, a aprendizagem é entendida como um processo de 

construção individual e social mediado por professores com a concepção de um 

trabalho estruturado. A trajetória hipotética da aprendizagem dá ao professor a 

possibilidade de construir seu projeto de decisões, baseado em suas melhores 

suposições de como o conhecimento poderia ser processado. Enfatizando o papel 

do professor na construção e revisão permanente, ou seja, o professor está 

constantemente comprometido em ajustar a trajetória hipotética de aprendizagem 

que “hipotetizou”. 

O conhecimento do professor serve como um mapa que traduz seu empenho 

na construção de projetos de ensino que favorecem a compreensão dos alunos e a 

construção de seu conhecimento, identificando o potencial de aprendizagem. As 

ações docentes e as estruturas metodológicas terão que sujeitar-se a 



transformações experimentais, pois não temos acesso direto ao conhecimento dos 

alunos, restando-nos as hipóteses levantadas como pressuposto para o 

planejamento e construção de tarefas, levando em conta que o aluno desempenha 

papel central na construção de suas aprendizagens. 

 

 

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

Ao iniciar a aplicação da Unidade Didática para os estudantes de 6ºano, foi 

proposto um Contrato Didático que foi construído com o auxílio dos estudantes e 

balizou todo o trabalho proposto. Foram propostas treze tarefas, algumas extraídas 

da OBMEP, tarefas dirigidas, entre outras. 

As tarefas foram escolhidas com o propósito de despertar nos estudantes o 

interesse pelo conhecimento matemático, modificar algumas concepções comuns 

que se tem da matemática como “inacessível” a todos e “difícil”, mostrando que a 

matemática é uma construção humana, que se desenvolveu a partir das 

necessidades do homem. 

Serão apresentadas tarefas que foram significativas para a compreensão do 

processo multiplicativo, as quais foram ponto de partida para explorar a tabuada de 

uma forma diferente da usual, ressaltando algumas propriedades (aditiva e 

comutativa) importantes, além de apresentar as operações de potenciação e 

radiciação como inversas uma da outra. Pretendeu-se mostrar a relação existente 

entre a multiplicação e a potenciação recorrente do produto de fatores iguais, 

fazendo constante comparação com adição de parcelas iguais que resulta na 

multiplicação, diferenciando-as sempre que necessário. 

Todas as tarefas propostas seguiram um padrão, com apresentação do 

enunciado, um breve comentário, objetivos específicos, conteúdos envolvidos e a 

descrição hipotética do processo.  

Cada tarefa, embora diferente, possuía um enfoque voltado para o tema 

“processo multiplicativo”, possibilitando o uso da estratégia da Resolução de 

Problema, a qual foi pensada e elaborada na perspectiva de uma trajetória 

Hipotética de Aprendizagem (THA) com base em Pires (2009). 

 

Relato da Aplicação da THA 



Os estudantes apresentaram, inicialmente, certa agitação decorrente de 

possível insegurança, quanto à compreensão e uso de procedimentos. Por conta 

dessa insegurança, a leitura foi incentivada como ponto de partida para 

compreensão. A princípio, cada estudante fazia sua leitura individual, e após, cada 

aluno lia em voz alta para seu par e juntos discutiam sobre as informações 

compreendidas e os procedimentos a serem empregados para a resolução.  

A intervenção do professor aconteceu sempre que a agitação inicial não era 

dissipada com a leitura proposta e, na maioria das vezes, ela aconteceu 

coletivamente, com o professor partindo da leitura para os alunos, discutindo as 

ideias de forma significativa, fazendo paradas e questionando a respeito do que 

compreenderam buscando tirar o máximo de informações que pudessem subsidiar 

seus procedimentos.  

A Unidade Didática foi aplicada seguindo o seguinte cronograma de ações. 

Quadro 01: cronograma de ações. 

Etapas Atividades Mês  
Carga 
Horária 

1ª Etapa 

-Apresentação da Proposta de Implementação para Equipe 
Pedagógica da Escola 
-Apresentação do Projeto PDE e Contrato Didático aos alunos 
do 6º ano 

Fevereiro 3 h/a 

2ª Etapa 
-Tarefa 01: Calculando a Área do retângulo  
-Tarefa 02: Procurando o Número da Proposta Pedagógica 

Fevereiro  5 h/a 

3ª Etapa 
-Tarefa 03: Pirâmide de Números 
-Tarefa 04: De olho nas filas 
-Tarefa 05: Tabuada Decrescente 

Março 6 h/a 

4ª Etapa 

-Tarefa 06: Tábua Pitagórica 
-Tarefa 07: Representação Geométrica dos Quadrados 
Perfeitos 
-Tarefa 08: Retângulo não é Quadrado 

Abril 7 h/a 

5ª Etapa 
-Tarefa 09: Sequência dos Números Quadrados  
-Tarefa 10: Os Descendentes de D. Luiza 
-Tarefa 11: Como me Vestir 

Maio 7 h/a 

6ª Etapa 
-Tarefa 12: Livro Aberto  
-Tarefa 13: Perímetro 

Junho 4 h/a 

7ª Etapa 
-Organização da documentação referente Proposta 
Pedagógica 

Julho 0 h/a 

Fonte: da autora. 

 

RELATO DE ALGUMAS TAREFAS 

 

Para este relato foram selecionadas quatro tarefas (05, 06, 07 e 08), as quais 

foram consideradas relevantes no processo de aplicação da Unidade Didática, por 

se tratarem de tarefas corriqueiras, porém, com um enfoque que os levou a perceber 

e relacionar de forma significativa o processo multiplicativo, com suas propriedades 



e a relação com a geometria, articulando conteúdos, estabelecendo relação entre a 

multiplicação e as operações potenciação e radiciação.  

As tarefas 05, 06, 07 e 08 foram tarefas propostas com desenvolvimento 

dirigido, ou seja, cada aluno desenvolveu seguindo informações repassadas pelo 

professor.  

  

Relato da TAREFA 05: Tabuada Decrescente 

 
Quadro 02: encaminhamento da tarefa 05 conforme a Unidade Didática. 

05 - Construção da TABUADA 

 
  

Comentário sobre a tarefa: 

Esta tarefa favorecerá a percepção visual do aluno da Propriedade Comutativa, como facilitador da 
compreensão dos fatos nela contidos, o quadro acima está desenvolvido tal qual será proposto na 
lousa. 
 
Objetivos: 

 Perceber a recorrência de fatos. 

 Facilitar a compreensão da tabuada convencional. 
 
Conteúdos envolvidos: 

 Multiplicação convencional. 

 Propriedade Comutativa da multiplicação. 

 Quadrado Perfeito. 
 
Procedimentos de encaminhamento: 

Propor aos alunos a construção guiada da tabuada convencional, onde o professor será o 
escriba, ou seja, fará o registro na lousa instigando os alunos a observação da recorrência de 
alguns fatos existentes na tabuada. 
Na tabuada convencional, cada grupo possui dez fatos, alguns deles se repetem (2x3=6 e 3x2=6), 
esta recorrência representa uma das propriedades da multiplicação (Propriedade Comutativa), no 
exposto, esses fatos não são repetidos, para que o aluno perceba visualmente que cada grupo 
possui um fato a menos que o anterior, favorecendo assim, a aplicação da propriedade de forma 
significativa. 
Os fatos que possuem números iguais serão destacados de vermelho, ao serem visualizados por 
meio da geometria plana, representam área de quadrados. Os demais fatos, ao ser demonstrado 
geometricamente, representam área de retângulos. 
Os números1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 destacados na tabela, recebem a denominação de 
Quadrados Perfeitos. 
 

Fonte: da autora. 

 

 



Na tarefa 05 o professor foi o escriba e “instigou” os estudantes a participarem 

da construção da tabuada convencional, a tabuada do 01 foi ditada pelos alunos que 

a fizeram em seu caderno, a tabuada do 02 seguiu o mesmo procedimento, os 

estudantes ditaram 2x1=2. Nesse processo houve a intervenção do professor, 

questionando se essa informação (2x1=2) já não havia sido registrada 

anteriormente, levando-os a perceber a recorrência do fato já registrado na tabuada 

anterior. Notou-se que os estudantes não percebiam tal recorrência e isso se 

sucedeu também na tabuada do 03: alguns a perceberam do fato 3x1=3, mas não 

perceberam a operação 3x2=6, na tabuada do 02 (2X3=6).  A partir daí, a maioria 

conseguiu prever as demais recorrências, atribuindo significado à Propriedade 

Comutativa da Multiplicação, a qual justifica o nome da tarefa.  

Os alunos registraram as multiplicações e perceberam a diferença do número 

de multiplicações da tabuada convencional (100 considerando 10X10) para a 

tabuada decrescente (55, que omite as repetições), observando que a redução foi 

significativa, e a disposição em ordem decrescente.  

Para os alunos que não conseguiram perceber essa diferença, sugeriu-se que 

fossem destacadas as multiplicações repetidas.  

 

Relato da TAREFA 06: Tábua Pitagórica 

 
Quadro 03: encaminhamento da tarefa 06 conforme a Unidade Didática. 

Preencha a tabela dos múltiplos usando a contagem: 
 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
Destaque de verde, os números que estão dispostos na diagonal da tabela. 
O que você observou? 
 
Que regularidades você observou nessa tabela?  
 



Quais seriam os números da próxima coluna e linha dessa tabela? 
 
Fonte: Livro didático 6º ano, Col. Fazendo e Aprendendo, p. 71. 
* A tabela está completa para melhor visualização do leitor, para alunos constará apenas a 
primeira linha e coluna.  

Comentário sobre a tarefa: 
A tarefa 06 será realizada individualmente, retomando o conceito multiplicativo por meio da 
contagem, fazendo referência a múltiplos, observando as regularidades apresentadas na tabela 
que favorecerá ampliar os conhecimentos matemáticos, o quadro anterior mostra como ela 
ficará. 
 
Objetivos: 

 Preencher a tabela por meio da contagem estabelecendo relação entre a tabela e a 
tabuada convencional. 

 Destacar os produtos originários de fatores de números iguais. 

 Apresentar o produto de fatores iguais por meio de potência. 

 Identificar, na tabela, as áreas que formam cada produto. 
 
Conteúdos envolvidos: 

 Múltiplos. 

 Potência. 

 Quadrado Perfeito. 
 
Procedimentos de encaminhamentos: 
Esta tarefa será realizada individualmente, por meio da contagem, a primeira coluna e a 
primeira linha da tabela representam o resultado um mesmo grupo de fatos, assim como a 
segunda linha e coluna e as demais. 
O que torna essa tabuada diferente e significativa é a forma como ela é apresentada aos 
alunos. Ela parte da contagem dos dedos da mão que vão representar os fatos, por exemplo, 
contar de dois em dois, tabuada do dois, essa prática permite um raciocínio rápido e mais 
eficiente.  
 Os fatos dispostos na diagonal principal da tabela serão destacados de vermelho, são produtos 
de fatores iguais, os quadrados perfeitos, esta característica será visualizada nas tarefas 07 e 
08 a seguir, por meio da geometria plana, demonstrando área de quadrados, os demais fatos, 
ao ser demonstrado geometricamente, representam área de retângulos. 

 

Na tarefa 06, Tábua Pitagórica, o enfoque residiu em apresentar a tabuada de 

uma maneira leve, utilizando a contagem dos dedos, fazendo referências, por 

exemplo, com contagem de dois em dois, multiplicação por 2, identificando tais 

contagens com os múltiplos de 2.  

Ao preencher a tabela, os números quadrados perfeitos foram identificados 

dispostos na diagonal principal, foi proposto que fossem destacados (coloridos), 

para que suas respectivas áreas fossem visualizadas, partindo das barras de 

multiplicativas (horizontal/vertical). Em seguida, houve a referência entre área e 

potência. Os alunos apresentaram interesse pela contagem associada à ideia de 

tabuada, ou seja, os resultados associados à contagem, que fora obtidos com auxílio 

dos dedos, sugeriu-se que fossem escritos pelo aluno no momento da contagem no 

plano horizontal, sempre que necessário para visualizá-lo favorecendo, assim sua 

compreensão. 



TAREFA 07 “Representação Geométrica dos Quadrados Perfeitos” e 083 

“Retângulo não é Quadrado” 

 

Quadro 04: tarefa 07 e 08 

 
Usando papel quadriculado, construa os Quadrados Perfeitos:

 
Representação Geométrica de outras multiplicações que não resultam em Quadrados 
Perfeitos. 

 
Fonte: Orientações para o Professor, nº 01, p. 27, adaptada do livro didático: Matemática 
Fazendo a Diferença, 5ª série, José Roberto Bonjorno, Regina Azenha Bonjorno e Ayrton 
Olivares. 
 

                                                           
3
 Para fins de apresentação as tarefas 07 e 08 foram agrupadas. 



** No quadro acima, foram feitas algumas representações que serão propostas aos alunos. 
 

Comentário sobre a tarefa: 
Esta tarefa possui a função de representar geometricamente um Número Quadrado Perfeito, 
fazendo relação da figura geométrica (quadrado) com o termo utilizado para as potências com 
expoente 2. Veja que há pares de retângulos que possuem a mesma área, independente da 
posição que estão, demonstrando assim, a Propriedade Comutativa dos fatos (3X2=2X3). 
 Acima, foram apresentados alguns deles. Os objetivos, conteúdos e procedimentos estão 
relacionados diretamente aos das tarefas 07 e 08. 
 
Objetivos: 

 Relacionar a figura quadrado à potência com expoente 2. 

 Representar um quadrado por meio de uma potência. 

 Compreender a área de Polígonos regulares (quadrados e retângulos). 
 
Conteúdos envolvidos: 

 Multiplicação de números iguais. 

 Potência com expoente 2. 

 Área de quadrados e retângulos. 
 
Procedimentos de encaminhamento: 
As tarefas 07 e 08 serão desenvolvidas individualmente por meio de recortes de malha 
quadriculado, podendo também ser utilizando o software Geogebra na construção das figuras. 
Nessa atividade, os alunos serão guiados, ou seja, receberão instruções de como proceder.  

Fonte: da autora. 

 

As tarefas 07 e 08 foram propostas para serem desenvolvidas em duplas, de 

modo que um auxiliasse o outro. Cada dupla recebeu uma folha de papel 

quadriculado para ser utilizada por ambos. Houve muita agitação relacionada ao que 

recortar, foram instruídos a ler o nome da tarefa e pensar em o quê recortar, ou seja, 

figuras geométricas na forma de quadrados. 

- Mas como é um quadrado? Questionou a professora. Para responder, houve 

a relação com uma tarefa desenvolvida no início do ano letivo com a dobradura de 

peças do Tangram, figura geométrica plana de quatro lados iguais. Feito o desenho 

de um quadrado no quadro, foi estabelecido que cada figura a ser recortada seria a 

representação das multiplicações destacados na Tabuada Decrescente (1x1=1, 

2x2=4, 3x3=9, ...). Cada quadrado deveria ser contornado para depois ser recortado, 

fazendo revezamento entre os alunos para utilização da folha de forma adequada. 

Após os recortes e colagens dos Quadrados Perfeitos, foi relacionada a 

medida de dois lados do quadrado à multiplicação (1x1) e o resultado (1) à área, 

identificando a potenciação como uma multiplicação de fatores iguais, distinguindo-a 

da multiplicação (adição de parcelas iguais), fazendo um paralelo entre as supostas 

operações de acordo com demonstração abaixo: 

 



Multiplicação                  Potenciação 

3+3+3+3= 4x3=12           3.3.3.3=34=81 

Abaixo de cada quadrado foi registrada a multiplicação e a potência, fazendo 

referência, na leitura, ao expoente dois como quadrado (3X3=9 e 32 =9). 

Houve um aluno que no momento da exposição perguntou sobre raiz 

quadrada, oportunizando, mesmo que “superficialmente”, uma discussão a respeito 

da ideia de que essa operação atua como inversa da potenciação e a raiz quadrada 

se relaciona com a área de quadrados. Com isso o aluno, registrou abaixo de cada 

quadrado, a multiplicação, a potenciação e a radiciação.  

 

Figura 01: produção de um estudante. 

 

Fonte: da autora. 

A tarefa 08 “Retângulo não é Quadrado” foi desenvolvida da mesma forma, 

escolhendo algumas informações como “2x3=6” e recortando sua representação 

geométrica, comparando com os quadrados e observando a impossibilidade de 

formar potências com as informações. 

 

Figura 02: produção de um estudante. 

 
Fonte: da autora. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram selecionadas quatro tarefas da Unidade Didática aplicada, que foram 

relevantes para a análise da investigação proposta e para estudos posteriores 

relacionados à importância do plano de ação docente, como pressuposto 

indispensável para o sucesso do ensino/aprendizagem e ainda, para análise da 

dificuldade, por parte do professor e, também dos estudantes, no trabalho com a 

estratégia de Resolução de Problemas. 

Os objetivos propostos tanto no Projeto de Intervenção como os da Unidade 

Didática foram alcançados com sucesso, pois a aplicação das tarefas subsidiou a 

análise e reflexão sobre as informações recolhidas, relacionadas ao conhecimento 

do processo multiplicativo por parte dos estudantes e ainda a importância do papel 

do professor na tomada de decisões. 

Além dos objetivos propostos, uma preocupação da proposta foi de incentivar 

a leitura individual do estudante e encorajá-los a essa prática como meio para 

compreensão e interpretação dos problemas apresentados. É sabido que a 

compreensão das ideias matemáticas não é fácil, é um processo contínuo que deve 

ser estimulado, pois o entendimento da linguagem matemática é essencial para 

formar conceitos e para uma aprendizagem significativa.  

Um objetivo desse trabalho é argumentar que, a matemática não é uma 

ciência isolada, ultrapassando a ideia de compartimento. Quando o professor lê para 

o aluno, inibe essa prática no estudante, é cômodo para ambos, porém, quando 

estudantes e professor discutem a leitura, o ensino e aprendizagem se tornam 

interativos. 

Esse aspecto mostra que o contexto interativo entre professor e aluno, 

possibilita também ao professor, tornar-se investigador de sua própria prática, e por 

meio de análise reflexiva, muitas vezes, transformá-la. 

A THA, foi essencial para a captação das informações propostas na Unidade 

Didática e posterior análise, por meio da trajetória pôde-se investigar os 

conhecimentos e as estratégias que os estudantes usaram e a posterior intervenção 

acrescentando, sempre que possível algo de novo articulado aos conhecimentos de 

forma significativa.  

 Cada trajetória possui uma intencionalidade idealizada pelo professor, sendo 

aprimorada e alterada sempre que for necessário, porém não é o professor quem 



determina as alterações, e sim as informações captadas no decorrer da aplicação 

colocando o professor num processo reflexivo com a finalidade de se tornar 

mediador e o aluno protagonista de seu conhecimento. 

Sem dúvida, a atitude investigativa associada ao papel reflexivo do professor 

são fatores que promovem uma educação de qualidade pautada na produção de 

conhecimento compartilhado. 
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