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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo investigar um grupo de professores na 
análise e no desenvolvimento de uma situação-problema em sala de aula, tendo 
como foco as Competências Socioemocionais e a Resolução de Problemas. Para 
alcançar esse objetivo, norteamos este trabalho pela questão: Quais são as 
contribuições de estudos sobre o desenvolvimento de Competências 
Socioemocionais e Resolução de Problemas para a formação de professores? Os 
sujeitos participantes dessa pesquisa são professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental da rede municipal da cidade de São Paulo. Frente a esta proposta 
de investigação, realizamos um levantamento bibliográfico sobre o tema em 
questão, o que acabou por apontar aspectos relevantes sobre a necessidade de 
formação continuada para os professores. Nessa investigação realizamos nove 
encontros com os professores e desenvolvemos uma situação-problema em sala 
de aula com alunos de primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental. Os 
principais instrumentos para a coleta de dados foram entrevistas 
semiestruturadas, questionários, observação e gravação de áudio. As 
observações foram dos encontros com os professores na análise dos textos sobre 
Competências Socioemocionais e Resolução de Problemas e na vivência da 
situação-problema em sala de aula. Analisamos os dados coletados, tecemos as 
considerações finais e concluímos que a Educação Socioemocional pode 
contribuir na prática e na formação do professor e que através da metodologia de 
Resolução de Problemas no ensino da matemática obtém-se espaço e 
oportunidade para o desenvolvimento de Competências Socioemocionais junto 
aos alunos. Diante da realidade escolar apresentada pela percepção dos 
professores da escola fica declarada a importância do manejo da regulação 
emocional propiciando o melhor gerenciamento do estresse e de conflitos no 
ambiente escolar, além de direcionar mudanças na prática pedagógica e 
fortalecimento dos objetivos pessoais, profissionais e acadêmicos. 

 

 

 

Palavras-chaves: Competências Socioemocionais, Resolução de Problemas, 

Educação Matemática, Formação de Professores. 

  



ABSTRACT 

 

 

The present study aims to investigate a group of teachers in the analysis and 

development of a problem situation at classroom, focusing Social and Emotional 

Competencies and Problem Solving. To achieve this goal, we have guided this 

work by the question: What are the contributions of studies on the development of 

Social and Emotional Competencies and Problem Solving for teachers training? 

The subjects participating in this research are teachers of the initial years of 

Elementary School of São Paulo city municipal school network. Due to this 

investigative proposal, we carried out a bibliographical survey on the subject in 

question, which ended up pointing out relevant aspects about the need of 

continued teachers training. In this research, we conducted nine meetings with 

these teachers and applied a problem-situation in the classroom with first and 

second year students of elementary school. The main tools for data collection 

were semi-structured interviews, questionnaires, observation, and audio recording. 

The observations were from the Social and Emotional Competencies and Problem 

Solving text analysis meetings with teachers and from the classroom problem 

situation experience. We analyze the collected data, we weave the final 

considerations and we conclude that Social and Emotional Learning can contribute 

in the practice and in the training of the teacher and that through the Problem 

Solving methodology in mathematics teaching we obtain space and opportunity for 

development of Social and Emotional Competencies, within students. Facing the 

school reality presented by the teachers' perception of the school, consider 

declared the importance of handling emotional regulation promoting better 

management of stress and of conflicts in the school environment, as well as 

directing changes in pedagogical practice and strengthening of personal, 

professional and academic objectives. 

 

 

 

Keywords: Social and Emotional Competencies, Problem Solving, 

Mathematics Education, Teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

 

Acreditamos que a educação com objetivos exclusivamente cognitivos 
tem se mostrado insatisfatória, pois apesar de tantos avanços 
tecnológicos, da televisão, dos computadores, multimídias, utilizados no 
processo educacional, as novas gerações têm mostrado crescente falta 
de competência emocional e social (SANTOS, 2000, prefácio). 

 

O meu1 interesse em estudar e pesquisar as Competências Socioemocionais, 

conhecer o quanto elas influenciam no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática justificam-se por minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional.  

Em 1983, era aluna do curso de Magistério e professora do Movimento Brasileiro 

de Alfabetização (MOBRAL) e observei a realidade de jovens adultos não 

alfabetizados. Nesse momento, já era forte e evidente o meu interesse pela 

Educação, porém, movida pelo sentimento de luta de classes e por condições 

sociais melhores a todos, fiz em 1985 a opção pela graduação em Ciências 

Sociais.  

Ao longo dessa graduação tive a oportunidade de cursar a Licenciatura em 

História, Geografia e Sociologia, a qual determinou a continuidade do meu 

trabalho como professora nessas disciplinas, no Ensino Fundamental, Médio e 

Curso Pré-vestibular. Ao trabalhar em escolas particulares, participei de formação 

continuada para professores, com cursos e treinamentos nos quais discutíamos e 

refletíamos sobre os desafios da prática em sala de aula, que permitiram meu 

desenvolvimento profissional e minha conscientização da necessidade de 

aperfeiçoar-me a cada momento.  

Desse modo, resolvi fazer a Licenciatura em Pedagogia e, novamente, levada e 

motivada pela prática profissional, obtive a especialização em Orientação 

Educacional e Administração Escolar, o que me oportunizou a direção de uma 

Escola. Foi nessa função que pude ter contato com problemas mais amplos, que 

iam além do processo de ensino e aprendizagem da Geografia, História e 

Sociologia. Veio à tona, entre outras questões, a grande dificuldade dos jovens 

em relação à Matemática. 

                                                             
1 Neste capítulo, alguns episódios serão apresentados na primeira pessoa do singular por se referirem a 
eventos da vida pessoal da autora. 
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Ao deparar, cada vez mais, com as dificuldades de aprendizagem de meus alunos 

e em ter uma filha diagnosticada aos oito anos com Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, dei continuidade aos estudos e cursei a especialização 

em Psicopedagogia. Como minha filha apresentava grande dificuldade com os 

conceitos matemáticos, resolvi me especializar nesse transtorno. Foi então que 

comecei a entender um pouco melhor sobre as funções executivas e o quanto 

estavam relacionadas ao processo de aprendizagem. 

O aperfeiçoamento profissional era inevitável, estudava mais sobre os transtornos 

de aprendizagem e foi assim que passei a conhecer e validar a importância das 

Competências Socioemocionais no aprendizado e, paralelo a isso, decidi fazer 

atendimento clínico psicopedagógico e ser formadora de profissionais da 

Educação.  

Em parceria com escolas particulares da cidade de São Paulo, o meu trabalho 

enquanto psicopedagoga se desenvolveu e trouxe como constatação a 

dificuldade dos jovens do Ensino Fundamental no aprendizado da matemática. 

Também em cursos e palestras que ministrava, principalmente no Sindicato dos 

Professores de São Paulo (SINPRO-SP), no Sindicato dos Estabelecimentos de 

Ensino no Estado de São Paulo (SIEEESP) e nas escolas particulares existiam 

queixas, porém, naquele momento, estavam relacionadas à precária formação 

dos professores e sua prática. 

Diante dessa realidade que me provocava grande desconforto, busquei pelo 

Aperfeiçoamento Profissional em Neuropsicologia do Desenvolvimento Infantil e, 

paralelamente, me engajei em Projetos e Institutos relacionados às Competências 

Socioemocionais. Por coincidência, talvez do destino, foi também nesse momento 

em que fui apresentada à Profa. Dra. Ana Lúcia Manrique, do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, e recebi o convite para 

participar de algumas discussões e reflexões sobre a Educação Matemática. 

Desse modo, em 2015, após uma trajetória de 32 anos de muita reflexão 

enquanto educadora, aflora meu desejo de pesquisa, de participar de um 

Mestrado Acadêmico. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer parte do Projeto 

de Pesquisa da PUC-SP “Competências Socioemocionais integradas às 
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Dimensões da Formação Docente em Comunidades de Prática”, sob a 

coordenação da Profa. Dra. Ana Lúcia Manrique. 

Inicia-se, assim, meu projeto de pesquisa. 

Ao considerar o importante papel da Matemática no desenvolvimento da 

sociedade, na vida diária do indivíduo e ao analisar os dados disponíveis de 2011 

e 2013 da disciplina de matemática na Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

- Anresc (também denominada "Prova Brasil" e pertencente ao Sistema de 

Avaliação da Educação Básica – SAEB no Brasil) constatamos dissonância entre 

a importância e a necessidade da matemática e o seu aprendizado, pois se 

evidenciam inúmeras dificuldades na aquisição e no desenvolvimento das 

habilidades e competências matemáticas, fato que vem a confirmar a grande 

preocupação de teóricos em tornar mais eficiente o ensino da matemática. 

Por outro lado, um estudo recente realizado pelo Instituto Ayrton Senna (IAS), 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), em parceria com o Ministério da Educação do Brasil (MEC), revela a 

importância das Competências Socioemocionais no aprendizado (SANTOS; 

PRIMI, 2014). 

Desse modo, a intervenção que propomos e apresentamos nesta dissertação é 

na formação de professores. Pois entendemos que o conhecimento científico 

sobre Competência Socioemocional e o desenvolvimento de uma proposta de 

trabalho em sala de aula por meio da resolução de problemas, considerando os 

conhecimentos e crenças que os professores trazem sobre o ensino e 

aprendizagem da matemática, podem facilitar a rotina de seu trabalho. 

Assim, concordamos com Prawat et al. (1992), quando afirmam que: 

[...] ensinar matemática com compreensão não pode se reduzir a usar o 
livro-texto adequado, a fazer os alunos trabalharem em grupos e a usar 
manipulativos ou trabalhar atividades ligadas a situações do mundo real. 
Todas essas atividades servem como recursos para um bom ensino de 
matemática. [...] É a forma como os professores usam esses recursos 
que molda o ambiente de aprendizagem dos alunos. [...] O ensino de 
matemática que os estudantes experimentam desenvolve-se pelo modo 
como professores e alunos interagem, com o professor assumindo o 
papel de líder na formação do ambiente de aprendizagem (p.213-4). 
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Além disso, nesse movimento reflexivo sobre a importância das Competências 

Socioemocionais no processo de ensino e aprendizagem, assumimos, como Vale 

(2009), que começa na Educação Infantil o tempo ideal para a Educação 

Socioemocional, de forma transversal e como um processo contínuo e 

permanente, podendo trazer benefícios à saúde mental do indivíduo, à prevenção 

de conduta antissocial e a minimização e vulnerabilidade às disfunções. 

Outros autores anunciam que no Ensino Fundamental esse trabalho também traz 

resultados, como é o caso da pesquisa de Cacheiro e Martins (2012), que 

encontraram indicadores de redução da ansiedade à aprendizagem e do medo à 

exposição ao grupo, inclusive para aqueles estudantes com necessidades 

educativas especiais, por meio do desenvolvimento das Competências 

Socioemocionais. Durante a pesquisa, trabalharam com as competências 

emocionais, identificando e regulando as emoções, com isso obtiveram melhorias 

na autoestima e no autoconceito das crianças. Em relação às competências 

sociais, abarcaram a assertividade e a resolução de conflitos interpessoais, 

contribuindo para o respeito à singularidade humana. Afirmam ainda que foi 

possível observar maior envolvimento e participação dos pais na educação de 

seus filhos. 

A pesquisa de Rodrigues, Dias e Freitas (2010), uma pesquisa-intervenção de 

resolução de problemas interpessoais em um grupo de crianças no 1º ano do 

Ensino Fundamental, evidenciou a necessidade de promover Competências 

Socioemocionais a fim de criar comportamentos funcionais positivos, indicando 

um incremento nas habilidades de empatia, assertividade, civilidade, 

responsabilidade e expressão de sentimento positivo. Também foi realizado um 

trabalho com pais e professores e observou-se maior sensibilização destes 

quanto às suas estratégias educativas e manejo de comportamentos 

indisciplinados. Assim, eles perceberam o quanto as Competências 

Socioemocionais têm um caráter preventivo, um fator de proteção para um 

desenvolvimento infantil saudável no processo de aprendizagem e o quanto 

beneficiam a prática dos professores e cuidadores. 

Trabalhar as Competências Socioemocionais com os alunos do Ensino 

Fundamental significa ensiná-los a avaliar, a compreender, a expressar e a 
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controlar suas emoções (validação e regulação das emoções), a perceber, a 

expressar e a manejar seus sentimentos (estabelecendo relação entre emoções e 

pensamentos) a fim de promover comportamentos funcionais que os possam 

conduzir a um equilibrado crescimento integral (RÊGO; ROCHA, 2009). 

Uma vez promovida a Educação Socioemocional, ou seja, ocorrida a 

aprendizagem do manejo das emoções, o aluno e o professor ampliam seus 

relacionamentos, criam possibilidades de afeto entre pessoas de seu convívio, 

trabalham de forma cooperativa com um engajamento social e ambiental, 

facilitando o sentido de comunidade e de consciência social, melhorando a 

qualidade de vida e o desempenho acadêmico e profissional (HOFMANN; 

ASMUNDSON, 2008). 

Em um contexto escolar, o desenvolvimento e a formação de crianças e 

adolescentes envolvem interrelações entre emoção, cognição e socialização, 

evidenciando a necessidade de esforços e ações políticas para uma Educação 

Socioemocional, o que determina relação direta com o sucesso pessoal e 

profissional desses alunos e de seus professores (ELIAS et al.,1997; 

FERNÁNDEZ-BERROCAL; ARANDA, 2008). 

Assim, o professor assume o papel de mediador desse processo de parceria que 

se estabelece entre os alunos ao longo da aprendizagem. É necessário, portanto, 

ampliar e solidificar a sua formação. Hoje, segundo relato dos professores durante 

a pesquisa, faltam-lhes informações e práticas, para que o professor possa se 

apropriar dos conhecimentos científicos acerca da Educação Socioemocional e 

desenvolver em si mesmo tais competências e contribuir de forma significativa 

para o desenvolvimento delas em seus alunos. 

Costa e Faria (2013), por meio de estudo realizado com professores do ensino 

secundário em Portugal para conhecer a perspectiva deles sobre o papel da 

escola na promoção da aprendizagem socioemocional, obtiveram o 

reconhecimento, unânime pelos professores, da necessidade de uma Educação 

Socioemocional e o quanto ela interfere no sucesso acadêmico de seus alunos. 

Nesse estudo, observou-se uma alteração no posicionamento e na compreensão 

de mundo por parte dos alunos, que passaram a ter uma postura mais crítica, 
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interventiva, autônoma e responsável, provocando um aumento na autoestima, 

autoconfiança e consciência deles frente aos estudos. Também em suas análises, 

os pesquisadores teceram uma crítica à Escola que se encontra, no contexto 

contemporâneo, cada vez mais pressionada a resultados positivos acadêmicos, 

deixando de responder às necessidades de um desenvolvimento global de seus 

alunos. 

Segundo Goleman (2001), a autoconsciência, a autogestão das emoções, a 

consciência social e a administração de relacionamentos são os quatros aspectos 

importantes para se atingir o bem-estar. Enfatiza que esses aspectos podem ser 

ensinados e aprendidos no ambiente escolar por meio de programas de 

Educação Socioemocional. 

Neste sentido, a prática das Competências Socioemocionais introduz na vida 

escolar a empatia, a expressão assertiva das emoções e cognições, a 

persistência e a resiliência, instrumentalizando o aluno e o professor a enfrentar 

situações estressantes de modo mais saudável, resultando em bom nível de 

saúde mental e sucesso (impacto positivo) na vida acadêmica e profissional 

(CASEL, 2012). 

Frente a esse contexto instaura-se o objetivo desta dissertação, investigar um 

grupo de professores na análise e desenvolvimento de uma situação-problema 

em sala de aula, tendo como foco as Competências Socioemocionais e a 

Resolução de Problemas. Com isso, apresenta-se a seguinte questão de 

pesquisa: quais são as contribuições de estudos sobre o desenvolvimento de 

Competências Socioemocionais e Resolução de Problemas para a formação de 

professores? 

Esta dissertação foi estruturada a partir de uma busca bibliográfica sobre 

Competências Socioemocionais, o que culminou nesta introdução, na qual se 

apresentam o projeto de pesquisa, explicitando a problemática, o objetivo e a 

questão que norteará o trabalho. Além disso, a dissertação possui mais quatro 

capítulos e as considerações finais. 

O Capítulo 1 - “A formação docente em Matemática atrelada às Competências 

Socioemocionais” apresenta estudos recentes, contribuições e reflexões sobre o 
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desenvolvimento de Competências Socioemocionais como competências que 

transcendem os conteúdos cognitivos e que se integram ao processo de 

aprendizagem. Aponta as potencialidades das influências positivas do trabalho 

docente no que tange as suas influências na qualidade do ensino e da 

aprendizagem desde o final da década de 1980. 

Adotamos a metodologia qualitativa, apresentada no Capítulo 2 - “Delineando a 

Pesquisa: os sujeitos, os procedimentos e coleta de dados”. Foi determinante 

para o delineamento desta pesquisa o envolvimento de três professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental que se propuseram a desenvolver uma situação-

problema na sala de aula, a partir de estudos sobre Competências 

Socioemocionais e Resolução de Problemas realizados em encontros com a 

pesquisadora. 

Também neste capítulo são anunciadas as potencialidades da Resolução de 

Problemas como recurso para ensinar e aprender matemática, trazendo, de forma 

breve, algumas contribuições de autores como Onuchic (1999), Lima e Manrique 

(2010), entre outros, sobre o engajamento necessário dos alunos com a situação-

problema mediada pelo professor. 

No Capítulo 3, “Desvelando os dados coletados”, são apresentados temas como a 

aproximação dos professores com o ensino da matemática; a prática pedagógica 

e dificuldades de ensinar matemática; a percepção do papel do professor; a 

Educação Socioemocional; entre outros, além da discussão da situação-

problema. 

Já no Capítulo 4, “Tecendo a análise: Provocações, nuances e reflexões sobre 

contribuições das Competências Socioemocionais atreladas ao ensino da 

Matemática utilizando Resolução de Problemas”, apresenta as conclusões e as 

análises dos professores após as vivências e as reflexões sobre a relação entre a 

Matemática e as Competências Socioemocionais na formação docente. 

A dissertação é encerrada com as considerações finais acerca do tema 

investigado, seguida pelas referências bibliográficas, anexos e apêndices. 
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CAPÍTULO 1 – A FORMAÇÃO DOCENTE EM MATEMÁTICA ATRELADA ÀS 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 

 

Na década de 1980, com a possibilidade do desenvolvimento das Competências 

Socioemocionais nas escolas, com a construção de diversos Programas de 

Educação Socioemocional no cenário mundial, acentua-se a discussão sobre a 

afetividade relacionada ao processo de ensino e de aprendizagem. Reafirma-se, 

então, a indissociabilidade entre os processos afetivos e cognitivos constituídos 

culturalmente e que tanto foram discutidos por Jean Piaget (1896-1980), Lev 

Semenovich Vigotsky (1896-1934) e Henri Wallon (1879-1962). 

Sob essa perspectiva, das contribuições da relação afetiva para o processo de 

ensino e aprendizagem, e com o objetivo de estudar um grupo de professores na 

elaboração e desenvolvimento de uma situação-problema em sala de aula, tendo 

como foco as Competências Socioemocionais, que se desenvolve o referencial 

teórico dessa pesquisa. 

 

1.1.  Afetividade inserida no processo de ensino e aprendizagem escolar 

O fato de o professor representar e explicitar sua emoção, 
transformando-a em sentimento, faz com que se comunique com o outro 
e, se esse outro, [...] estiver atento a essa comunicação, poderá ocorrer 
uma orientação e reorientação das ações de formação. [...] a afetividade 
do docente tem implicações diretas no desempenho e motivação de seus 
alunos (MANRIQUE, 2003, p.117 e 120). 
 

No processo de escolarização da criança pressupõe-se que ocorram inúmeras 

interações, nas quais a afetividade está associada, não somente nas relações 

pessoais, como também nas relações com o material didático, com a construção 

do conhecimento e com o espaço físico das escolas.  

Consideramos para o entendimento desse processo a definição de afetividade 

segundo Wallon: 

Refere-se à capacidade, a disposição do ser humano ser afetado pelo 
mundo externo e interno por meio de sensações ligadas a tonalidades 
agradáveis ou desagradáveis. A teoria apresenta três momentos 
marcantes, sucessivos, na evolução da afetividade: emoção, sentimento 
e paixão. Os três resultam de fatores orgânicos e sociais e 
correspondem a configurações diferentes e resultantes de sua 
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integração; nas emoções, há o predomínio da ativação fisiológica; no 
sentimento, da ativação representacional; na paixão, da ativação do 
autocontrole (MAHONEY; ALMEIDA, 2007, p.17). 

E consideramos também a definição de McLeod apud Chacón (2003, p.20), que 

reafirma que o afeto aborda competências não cognitivas, definindo-a como “uma 

extensa categoria de sentimentos e de humor (estados de ânimo)”, considerando 

não apenas as emoções, sentimentos e habilidades sociais, mas também as 

crenças, as atitudes, os valores e as apreciações. 

Portanto, Wallon e McLeod consideram como partes articuladas a cognição e a 

afetividade, e que essa articulação corrobora na constituição e no funcionamento 

da inteligência humana, sendo a afetividade uma dimensão maior que os 

aspectos emocionais e sociais. 

É a partir desta conceituação que, em nossa pesquisa, focamos em estudar as 

contribuições do desenvolvimento das Competências Socioemocionais no ensino 

da Matemática, portanto, analisamos apenas uma parte da dimensão afetiva. 

 

1.2. Estudos teóricos: definindo as Competências Socioemocionais e 

suas contribuições para o ensino e aprendizagem 

Quando se propõe o desenvolvimento integral do indivíduo, vinculado ao 

desenvolvimento de Competências Socioemocionais, vislumbra-se a promoção da 

saúde mental, que segundo a “Organização Mundial da Saúde é uma das maiores 

preocupações da saúde pública a nível mundial” (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2004, apud COELHO et al., 2016, p.61). 

Greenberg et al. (2003) relatam que o desenvolvimento de Competências 

Socioemocionais é fundamental para a adaptação do indivíduo às demandas da 

sociedade, ou seja, contribui de forma efetiva à adaptação às necessidades 

complexas do processo de desenvolvimento do ser humano, desvelando assim 

uma forma de prevenção das perturbações mentais. 

Pensando em saúde mental, no papel da Educação para esse processo e em 

uma educação que assegure o pleno desenvolvimento do potencial das novas 
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gerações, em maio de 2015, em São Paulo, seguindo com os estudos e ações 

políticas do Instituto Ayrton Senna, em parceria com o Insper e a Universidade de 

Ghent (Bélgica), realizou-se o primeiro Seminário eduLab21 – Desenvolvimento 

Integral com Base em Evidência, compartilhando experiências de aprendizagens 

em projetos que evidenciam caminhos para o desenvolvimento socioemocional no 

contexto escolar. 

Barros (2015), diretor do Instituto Ayrton Senna, ao afirmar que “a Educação 

Socioemocional é constitutiva da educação, não é um componente, porque sem 

ela não estamos falando de educação” evidencia que a educação integral é a 

comunhão do cognitivo, do emocional e do social. 

E mais, Giannetti (2015) afirma que: 

Uma das coisas que nós sabemos hoje é que o próprio componente 
cognitivo da educação fica comprometido se não houver essa formação 
socioemocional. Essas duas coisas têm que caminhar juntas, não 
adianta focar só no currículo de leitura, matemática, se a pessoa não 
adquirir hábitos que deem a ela condição de aprender bem e saber usar 
o que ela está aprendendo na sua vida pessoal e coletiva. 

Também nesse Seminário, com a apresentação do novo relatório da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com o tema 

Competências para o Progresso Social: o poder das Competências 

Socioemocionais, Miyamoto (2015) afirma que: 

[...] temos bons exemplos de iniciativas, mas precisamos ter mais 
conhecimento sintetizado sobre o que funciona em diversas iniciativas. A 
questão-chave que precisa ser enfrentada é fornecer apoio aos 
professores, informar quais as possíveis práticas para concretizar esse 
conceito de educação. 

Diante desse contexto e considerando a Educação Matemática, buscamos 

estudos realizados por Chacón (2003). Essa autora reconhece que, ao longo dos 

anos, apesar de pesquisadores e educadores assumirem que os aspectos 

emocionais influenciam na qualidade do ensino e da aprendizagem, esses 

aspectos foram deixados de lado e, somente a partir do final da década de 80, 

começam a ter importância nas pesquisas em Didática da Matemática. 

Esse novo enfoque da dimensão afetiva, prenunciado em grande parte 
pelos trabalhos do educador matemático McLeod (1988, 1992, 1994), 
mostra claramente que as questões afetivas têm um papel essencial no 
ensino e na aprendizagem da matemática, estando algumas delas 
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extremamente arraigadas no sujeito e não podendo ser facilmente 
modificadas pela instrução (CHACÓN, 2003, p.19). 

Também em outro estudo, Radford (2015) anuncia que as emoções fazem parte 

do pensamento matemático desde que as consideremos como histórica e 

culturalmente constituídas. 

[...] a partir de uma perspectiva histórico-cultural, as emoções são 
fenômenos subjetivos e culturais simultâneos; elas estão entrincheiradas 
em processos fisiológicos, e categorias conceituais e éticas, por meio da 
qual os indivíduos percebem, compreendem, refletem e agem no mundo. 
Seu vínculo subjetivo-social é para ser encontrado na natureza dupla 
face de motivos, que são sempre pessoais e culturais2 (RADFORD, 
2015, p.11, tradução nossa). 

Utilizando-nos da referência ao vínculo subjetivo-social que expressa Radford, 

proclamamos que as Competências Socioemocionais devem ser compreendidas 

como habilidades individuais, que são desenvolvidas e aprendidas para se 

perseguir objetivos na vida. 

Nesse sentido, as Competências Socioemocionais abordam as “competências 

não-cognitivas”, o desenvolvimento de capacidades que transcendam os 

conteúdos cognitivos, formam o conjunto da inteligência emocional, da regulação 

emocional, da criatividade emocional e das habilidades sociais (GONDIM; 

MORAIS; BRANTES, 2014). 

E o desenvolvimento de tais competências pode promover melhor desempenho 

acadêmico e bem-estar, o que reforça a relação entre o emocional e o cognitivo 

no processo de ensino e aprendizagem (GOLEMAN, 2001). 

Wadsworth (1997) também faz referência ao ganho na formação da consciência 

ética e cultural das crianças ao desenvolverem as Competências 

Socioemocionais: 

À medida que as crianças se desenvolvem afetivamente, mudanças 
paralelas podem ser observadas em seus julgamentos morais. O 
desenvolvimento do afeto normativo, da vontade e do raciocínio 
autônomo influencia a moral e a vida afetiva da criança operacional 
concreta. As crianças desenvolvem a capacidade de perceber o ponto de 

                                                             
2 [...] from a cultural-historical perspective, emotions are beoth subjective and cultural phenomena 

simultaneously; they are entreched in physiological processes and conceptual and ethical categories through 
which individuals perceive, understand, reflect, and act in the world. Their subjective-social link is to be found 
in the double-faced nature of motives, which are always personal and cultural. (RADFORD, 2015, p.35) 
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vista dos outros, de considerar as intenções e de melhor se adaptarem 
ao mundo social (p.74). 

 

Portanto, a aprendizagem das Competências Socioemocionais torna-se 

importante na formação de cidadãos de uma sociedade, contribuindo com a 

percepção da realidade e o desenvolvimento da consciência ética em um país. 

 

1.3. A Educação Socioemocional: implicações no desenvolvimento 

escolar 

 

A Educação Socioemocional decorre de um processo de aprendizagem, processo 

que ocorre no Sistema Nervoso Central (SNC) e se traduz por “uma modificação 

funcional ou conductual, que permite uma melhor adaptação do indivíduo ao seu 

meio” (ROTTA; OHLWEILER; RIESGO, 2006, p. 65). 

Então, a aprendizagem, sob o ponto de vista cognitivo, refere-se a um conjunto de 

processos mentais que tem como objetivo o processamento da informação, 

levando em consideração os diferentes fatores sociopsicobiológicos, econômicos 

e culturais que envolvem o indivíduo em suas redes de relacionamentos com o 

ambiente e sua história (VALLE et al., 2010). 

E entre os aspectos da cognição, que tem um papel central no processo de 

aprendizagem, estão as funções executivas (objetivar, planejar, organizar, focar, 

preservar, monitorar, flexibilizar, inibir, regular e operacionalizar), pois são elas 

que gerenciam (mantêm, controlam e integram) os recursos cognitivos e 

emocionais e estão relacionadas, não de forma exclusiva, com o córtex pré-frontal 

(CYPEL, 2006; GOLDBERG, 2002; LEZAK et al., 2004). 

Funções Executivas são um conjunto de habilidades mentais que regulam nosso 

comportamento e pensamento, permitindo-nos realizar ações no presente ou a 

nos envolver em atividades para se alcançar uma meta futura (SABOYA; 

FRANCO; MATTOS, 2002). 

Desta forma, a Aprendizagem Social e Emocional envolve: 

[...] os processos através dos quais crianças e adultos adquirem e 
aplicam de forma eficaz os conhecimentos, atitudes e habilidades 
necessárias para compreender e gerenciar as emoções, para definir e 
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atingir metas positivas, para sentir e mostrar empatia para com os 
outros, para estabelecer e manter relações positivas, e para tomar 
decisões responsáveis (CASEL, 2012, p.7). 

Diante do exposto, as funções executivas são indispensáveis para o bom 

desempenho escolar, tanto quanto a inteligência, e influenciam na aquisição das 

competências em matemática, leitura, social e emocional ao longo da educação 

escolar. Estudos de Blair e Diamond (2008) evidenciam que a estimulação de tais 

funções nas crianças contribui para melhorar o desempenho acadêmico e que a 

falta do desenvolvimento delas pode justificar os fracassos escolares de muitos 

alunos. 

Nos últimos anos, a literatura internacional assume uma distinção entre funções 

executivas frias e funções executivas quentes, a primeira abordando um domínio 

cognitivo e a segunda emocional/motivacional (ARDILA, 2008; CASTELLANOS et 

al., 2006). 

As funções executivas frias, planejamento, memória de trabalho, resolução de 

problemas, raciocínio lógico e abstrato, entre outras, são eliciadas diante de 

situações mais abstratas, abarcando os processos metacognitivos 

(CASTELLANOS, et al., 2006). 

As funções executivas quentes, regulação emocional e inibição comportamental, 

segundo Seabra et al. (2014, p. 48), “são responsáveis em coordenar cognição e 

emoção”, e se partimos do construto que interferem na aprendizagem e podem 

ser ensinadas, estamos considerando a possibilidade e a necessidade de uma 

Educação Socioemocional, que propiciará melhor desempenho na escola e na 

vida do indivíduo (DURLAK et al., 2011; GOLEMAN, 2001; GREENBERG et al., 

2003). 

Para se definir quais Competências Socioemocionais serão ensinadas em um 

programa escolar de Educação Socioemocional, incluindo as aulas de 

matemática, torna-se necessário considerar o contexto, a sociedade no qual a 

aprendizagem está inserida, levando em consideração aspectos culturais, étnicos, 

políticos, econômicos etc. Além disso, Weare (2010) enfatiza a importância de 

coordenar atividades realizadas dentro do espaço escolar com atividades na 

comunidade, principalmente com a família dos alunos. 
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Ao longo dos anos 1980 a 2000, a Teoria do Big Five ou Modelo dos Cinco 

Grandes Fatores, estudo sobre traços de personalidade, tem sido utilizada como 

referência para a escolha de tais competências a serem desenvolvidas na 

Educação Socioemocional (SILVA; NAKANO, 2011; SILVA et al., 2007). 

Esse modelo determina cinco dimensões apresentadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Dimensões baseadas na Teoria do Big Five. 

Dimensões  Características 

Abertura à experiência 

Tendência a ser aberto a novas experiências, 
engloba traços como flexibilidade de pensamento, 

fantasia e imaginação, interesses culturais e 
intelectuais, versatilidade e curiosidade. 

Extroversão 
Sociabilidade do indivíduo, disposição, otimismo e 

afetuosidade, orientação de interesses e energia em 
direção ao mundo externo, pessoas e coisas. 

Amabilidade 
Tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta, 
serem socialmente agradáveis, calorosos, dóceis e 

leais. 

Estabilidade Emocional 
Previsibilidade e consistência de reações emocionais, 

sem mudanças bruscas de humor. 

Conscienciosidade 
Senso de contenção e sentido prático, inclinação a 

ser organizado, zeloso, disciplinado e esforçado 

Fonte: (adaptação SILVA; NAKANO, 2011; SILVA et al., 2007) 

 

Dentro das dimensões apresentadas por esta teoria encontram-se diversas 

Competências Socioemocionais, tais como autonomia, empatia, criatividade, 

iniciativa, resiliência, resolução de problemas, autocontrole, cooperação, 
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responsabilidade, engajamento, autoconfiança, humildade, persistência, respeito, 

solidariedade, perseverança, amizade, compaixão, regulação emocional, senso 

de justiça, entre outras, que podem, portanto, serem ensinadas e aprendidas por 

meio de programas educacionais nas escolas. 

Da mesma forma, os estudos realizados pela Organização CASEL (2012) definem 

e organizam cinco grupos de competências a serem desenvolvidos e 

apresentados no Quadro 2. 

Para a Organização CASEL (2012), essa aprendizagem é um processo contínuo 

e desenvolvido ao longo de vários anos, no caso do Brasil, iniciando-se na 

Educação Infantil e se estendendo até o Ensino Médio, utilizando lições explícitas 

que envolvem não apenas o ambiente escolar, mas também a família e toda a 

comunidade. 

Aquilo que se aprende em sala de aula deve transbordar além das fronteiras da 

escola, deve ser uma prática a ser usada na “vida real” (COHEN, 2006; NATION 

et al., 2003; WEARE; NIND, 2011). 

Por se tratar de um programa ou de estabelecimentos de novos currículos de 

Educação Socioemocional, temos que levar em consideração o processo de 

mediação do professor, a qualidade da interação professor-aluno e das práticas 

pedagógicas, pois terão relação direta no desempenho acadêmico do aluno e no 

seu ajustamento social (HAMRE; PIANTA, 2007). 

Segundo os estudos da Organização CASEL (2012), 

Os professores podem ajudar os alunos a desenvolver competências 
sociais e emocionais, ensinando diretamente essas habilidades, usando 
envolvente material curricular, e através da implementação de práticas 
pedagógicas e de gestão de sala de aula específicas (p.10). 

Mediante essa nova demanda escolar, cria-se a necessidade de formação 

socioemocional inicial e contínua aos professores (ROHRBACH et al., 2009). 

 



28 
 

Quadro 2 – Grupos de Competências segundo CASEL3. 

 

Grupos de 
Competências 

Características 

Autoconsciência 

A capacidade de reconhecer com precisão as próprias 
emoções e pensamentos e suas influências no comportamento. 

Isso inclui avaliar com precisão suas forças e limitações e 
possuir um senso de confiança e otimismo bem fundamentado. 

Autogestão 

A capacidade de regular as próprias emoções, pensamentos e 
comportamentos de forma eficaz em situações diferentes. Isso 

inclui o gerenciamento do estresse, controlar impulsos, 
motivando a si mesmo, definindo e trabalhando para alcançar 

objetivos pessoais e acadêmicos. 

Consciência Social 

A capacidade de assumir a perspectiva de empatia para com 
os outros de diversas origens e culturas, para entender as 

normas sociais e éticas do comportamento e para reconhecer a 
família, a escola e os recursos da comunidade e suportes. 

Habilidades de 
Relacionamento 

A habilidade de estabelecer e manter relacionamentos 
saudáveis e gratificantes com diversos indivíduos e grupos. 
Isso inclui comunicar-se com clareza, escutar ativamente, 

cooperar, resistir à pressão social inadequada, negociando 
conflitos de forma construtiva e buscar e oferecer ajuda quando 

necessário. 

Tomada de decisão 
responsável 

A capacidade de fazer escolhas construtivas e respeitosas 
sobre o comportamento pessoal e interações sociais com base 

na consideração de padrões éticos, as preocupações de 
segurança, normas sociais, a avaliação realista das 

consequências de várias ações e o bem-estar de si e dos 
outros. 

Fonte: (CASEL, 2012, p.9, tradução nossa). 

 
E sintetizados na Figura 1. 
 

                                                             
3 Self-awareness: The ability to accurately recognize one’s emotions and thoughts and their influence on behavior. 

This includes accurately assessing one’s strengths and limitations and possessing a well-grounded sense of 
confidence and optimism. 
Self-management: The ability to regulate one’s emotions, thoughts, and behaviors effectively in different situations. 
This includes managing stress, controlling impulses, motivating oneself, and setting and working toward achieving 
personal and academic goals. 
Social awareness: The ability to take the perspective of and empathize with others from diverse backgrounds 
and cultures, to understand social and ethical norms for behavior, and to recognize family, school, and community 
resources and supports. 
Relationship skills: The ability to establish and maintain healthy and rewarding relationships with diverse 
individuals and groups. This includes communicating clearly, listening actively, cooperating, resisting inappropriate 
social pressure, negotiating conflict constructively, and seeking and offering help when needed. 
Responsible decision making: The ability to make constructive and respectful choices about personal behavior 
and social interactions based on consideration of ethical standards, safety concerns, social norms, the realistic 
evaluation of consequences of various actions, and the well-being of self and others. 
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Figura 1 – As cinco principais Competências da Aprendizagem Social e 

Emocional. 

 
 

Fonte: (CASEL, 2012, p.9, tradução nossa) 

Em relação às ações docentes, Manrique (2003) afirma que: 

[...] O professor faz uso de diversos saberes no ato de ensinar, saberes 
também oriundos da própria experiência. Além disso, ocorrem 
relacionamentos com o conteúdo, os alunos, outros professores e a 
direção, que devem ser considerados no processo de ensino e 
aprendizagem, bem como o tempo, os sentimentos e as emoções que 
rodeiam essas relações (p.129). 

 

E Dantas (1994) complementa que “o saneamento emocional da atmosfera de 

aprendizagem é necessário ao livre fluir da inteligência”, a regulação emocional 

torna-se instrumento de trabalho tanto para o professor como para o aluno no 

aprendizado da matemática. Aprender a ativar, reconhecer, nomear, quantificar, 

discriminar, expressar assertivamente, validar, aceitar e ampliar o repertório de 

expressões emocionais diante do aprendizado da matemática destrói ou, pelo 

menos, minimiza a barreira difundida pela crença popular de que matemática é 

difícil e para poucos. 

No próximo capítulo apresentaremos os sujeitos, os procedimentos, os 

instrumentos de coleta de dados utilizados na realização da pesquisa e as 

considerações importantes sobre a metodologia de Resolução de Problemas nas 

aulas de matemática. 
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CAPÍTULO 2 – DELINEANDO A PESQUISA: SUJEITOS, PROCEDIMENTOS E 

COLETA DE DADOS 

 

A abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja 
examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para 
constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais 
esclarecedora do nosso objeto de estudo (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 
49). 

 

Diante da natureza da pesquisa e com o propósito de atender ao objetivo e à 

questão levantada, a abordagem metodológica escolhida é a pesquisa qualitativa, 

que tem como propósito entender e interpretar os dados e os discursos dos 

participantes.  

Bogdan e Biklen (1994) caracterizam a pesquisa qualitativa como descritiva, no 

qual o investigador é o instrumento principal e que se interessa mais pelo 

processo do que pelos resultados, analisando os dados de forma indutiva. A fonte 

de dados é o ambiente natural e o significado que as pessoas dão às coisas e à 

sua vida é de importância vital nessa abordagem de pesquisa. 

Neste sentido, submetemos o nosso projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o número CAAE: 55930316.1.0000.5482, sendo o mesmo aprovado 

com o número do parecer 1.557.458 (ANEXO 1). 

 

2.1 Procedimentos da pesquisa e caracterização do espaço escolar 

 

A pesquisa foi desenvolvida em nove encontros com três professores dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal da cidade de São Paulo 

que se propuseram a desenvolver uma situação-problema na sala de aula, a partir 

dos estudos sobre as Competências Socioemocionais. 

Essa escola atende, em sua maioria, a população de uma comunidade violenta e 

de baixa condição socioeconômica da Zona Sul de São Paulo. Pudemos 

presenciar tal violência no período de desenvolvimento da pesquisa com o 

sequestro de um professor, dentro do estacionamento da escola, no final do 

período de aula. 
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As etapas de ensino presentes nessa escola são o Ensino Fundamental e a 

Educação de Jovens e Adultos, com a atuação de 64 funcionários. As instalações 

compreendem 14 salas de aulas, sala de diretoria e de professores, laboratório de 

informática, sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), quadra de esportes coberta e outra descoberta, cozinha, 

sala de leitura, parque infantil, banheiro dentro do prédio e adequados a alunos 

com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias adequadas a alunos 

com deficiência ou mobilidade reduzida, secretaria, refeitório, pátio coberto e 

descoberto e área verde. 

É uma escola servida de equipamentos de multimídia, som, televisões, 

computadores, retroprojetores, datashow, fax e videocassete, porém muitos 

desses equipamentos estão danificados pelo mal uso e alguns foram roubados 

em ataques de furtos que a escola sofre ao longo do ano letivo. 

É neste cenário que tudo se desenvolve, com grande disponibilidade e prontidão 

por parte dos professores e coordenação. 

No primeiro encontro foi explicado aos professores o teor da pesquisa, aplicado 

um questionário de identificação do professor (APÊNDICE A) e assinado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE B), além dos 

agradecimentos pelo aceite e participação neste Projeto de Pesquisa. 

No segundo, terceiro e quarto encontros foram realizadas entrevistas individuais 

(APÊNDICE C) com cada professor para a percepção do entendimento que eles 

tinham sobre o ensino e aprendizagem da Matemática, bem como a percepção da 

realidade de sala de aula e de sua prática pedagógica. 

No quinto e sexto encontros foram propostas leituras de textos sobre Educação 

Socioemocional (ANEXO 2) e Resolução de Problemas (ANEXO 3) e, em 

seguida, foi criado um ambiente para o debate, a troca e a reflexão sobre a 

temática exposta. 

No sétimo encontro foi discutido com os professores uma Situação-problema 

(APÊNDICE D) a ser aplicada em suas salas de aula. Como a Situação-problema 

seria aplicada em salas do primeiro e do segundo ano do Ensino Fundamental, 
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em processo de alfabetização, decidimos pela leitura oral da situação-problema 

para os alunos e utilização de um material manipulativo (APÊNDICE E) 

desenvolvido para esta pesquisa. 

Constaram do material manipulativo imagens de frutas, verduras e legumes para 

que os alunos pudessem fazer suas escolhas mediante a leitura da situação-

problema, além de duas sacolas de plástico para acomodar os produtos 

comprados, dividindo as frutas em uma sacola e as verduras e legumes em outra, 

e uma cartela de adesivos, que simbolizam moedas de um real para serem 

coladas ao lado de cada produto comprado, definindo o gasto com eles. 

Ainda no sétimo encontro foi proposto uma reflexão das possíveis situações-

problemas que se desenvolveriam em sala de aula diante da exposição a essa 

situação e qual seria o papel do professor, suas intervenções, sua prática diante 

de tais situações. 

No oitavo encontro, o pesquisador acompanhou e participou com cada professor 

na apresentação da situação-problema em sala de aula, realizando as anotações, 

com gravações de áudio e imagem e algumas intervenções de apoio ao 

professor. 

No último encontro discutimos e refletimos com os professores sobre o 

desenvolvimento em sala de aula da Situação-problema. 

A análise dos dados adotada é a modalidade de análise de discurso 

(CAREGNATO; MUTTI, 2006). Serão identificados e selecionados episódios e 

depoimentos que tenham relação explícita e implícita com a nossa questão 

investigativa, além da identificação de pontos de vista que podem ser explorados 

durante a análise, levando em consideração a autoria do discurso e a sua 

intenção. Nessa análise de discurso foram reveladas as motivações e as 

intenções subjacentes ao discurso, explicitando o que foi dito. Além dos 

significados, a busca pela inteligibilidade e organização ao discurso é o foco de 

nossa análise. 

A Análise de discurso trabalha com o sentido e não com o conteúdo do 
texto [...]; pode-se afirmar que o corpus da AD é constituído pela 
seguinte formulação: ideologia + história + linguagem. A ideologia é 
entendida como o posicionamento do sujeito quando se filia a um 
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discurso, [...] a história representa o contexto sócio histórico e a 
linguagem é a materialidade do texto, gerando “pistas” do sentido que o 

sujeito pretende dar (CAREGNATO; MUTTI, 2005, p. 680-681). 

 

2.2  Os sujeitos da pesquisa 

 

São sujeitos desta pesquisa três professores que ensinam Matemática para 

alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal da 

cidade de São Paulo. 

Com o intuito de preservar as identidades dos professores participantes dessa 

pesquisa, são utilizadas as seguintes denominações: P1 (professora 1), P2 

(professor 2) e P3 (professora 3), e uma identificação dos mesmos está exposto 

no Quadro 3. 

Quadro 3 – Identificação dos professores participantes dessa pesquisa. 

Professores / 
Perfil dos 
sujeitos 

P1 P2 P3 

Idade 67 anos 40 anos 30 anos 

Sexo Feminino Masculino Feminino 

Estado civil Casada Divorciado Solteira 

Graduação / 
Licenciatura 

Pedagogia e 
Psicopedagogia 

Pedagogia, Direito e 
Letras 

Pedagogia 



34 
 

Professores / 
Perfil dos 
sujeitos 

P1 P2 P3 

Áreas de 
atuação na 
Educação 

Professora de Língua 
Portuguesa e dos 
anos iniciais do 

Ensino Fundamental 
e Educação Musical. 

Professor de Inglês e 
dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Professora da 
Educação Infantil e 
dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Área de atuação 
na escola 

pesquisada 

Professora do 
segundo ano do 

Ensino Fundamental 

Professor do primeiro 
ano do Ensino 
Fundamental 

Professora do 
primeiro ano do 

Ensino Fundamental 

Tempo de 
trabalho nos 

anos iniciais do 
Ensino 

Fundamental 

42 anos 9 anos 8 anos 

Fonte: Questionários preenchidos pelos professores no primeiro encontro. 

Portanto, trata-se de um grupo heterogêneo em relação à idade, ao sexo e à 

experiência profissional, mas todos possuem experiência em colégios da rede 

pública e privada de ensino. 

 

2.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Diante da complexidade da temática e as aproximações da pesquisadora com os 

sujeitos foram utilizados vários instrumentos para a coleta de dados, a saber: 

questionário, entrevista semiestruturada e observação em sala de aula, todos 

associados a gravações de áudio e filmagem, com posteriores transcrições. Além 
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desses instrumentos foram feitos estudos sobre textos voltados a Competências 

Socioemocionais4 e Resolução de Problemas5. 

O questionário foi elaborado com questões abertas, sobre sexo, idade, estado 

civil, tempo de exercício docente, formação acadêmica, número de aulas 

semanais e locais de trabalho, e teve o intuito de identificar o profissional e 

conhecer a sua formação e sua experiência profissional. 

Em seguida, foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas, com 

gravação de áudio e posterior transcrição, com o objetivo de investigar a 

percepção dos professores acerca do ensino e aprendizagem da Matemática, 

bem como a percepção da realidade de sala de aula e de sua prática pedagógica. 

Ao final da entrevista foi dado aos professores o espaço para exporem alguma 

informação relevante não solicitada durante a entrevista, com isso, faz-se “[...] 

emergir aspectos que não são normalmente contemplados por um simples 

questionário” (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 120). 

Paralelamente, foi utilizado o diário de campo, um rico instrumento de coleta de 

informação, por favorecer o registro de observações, descrições, relatos de 

diálogos no momento em que ocorrem e também para fazer reflexões referentes à 

pesquisa. Nesse sentido, o diário de campo apresentou-se nesta pesquisa com 

dupla perspectiva, a descritiva e a interpretativa. 

A perspectiva descritiva atém-se à descrição de tarefas e atividades, de 
eventos, de diálogos, de gestos e atitudes, de procedimentos didáticos, 
do ambiente e da dinâmica da prática, do próprio comportamento do 
observador etc. A perspectiva interpretativa, por sua vez, tenta olhar para 
a escola e a sala de aula como espaços socioculturais produzidos por 
seres humanos concretos, isto é, por sujeitos que participam da trama 
social com seus sentimentos, ideias, sonhos, decepções, intuições, 
experiências, reflexões e relações inter-pessoais (FIORENTINI; 
LORENZATO, 2012, p.119-120). 

 

A observação foi adotada de forma a produzir pouca ou nenhuma interferência no 

ambiente. Esse instrumento viabiliza um contato estreito entre o pesquisador e o 

                                                             
4 Parte do capítulo 2 do livro CASEL Guide Effective Social and Emotional Learning Programs: 
Preschool and Elementary School Edition (p.9 e 10) (Anexo 2). 
5 Artigo “O caráter investigativo dos problemas de matemática propostos para crianças de 3 a 6 

anos”. (Anexo 3). 
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fenômeno pesquisado, propiciando a verificação da ocorrência do fenômeno de 

forma direta (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Foram utilizadas gravações de áudio e suas transcrições com a finalidade de 

fornecer os discursos dos professores na íntegra, porém, foram utilizados para a 

dissertação apenas os trechos que foram relevantes no entendimento do 

problema estudado nesta pesquisa. 

Como houve observação em sala de aula, com um número grande de 

participantes, ou seja, professores e alunos, foram necessárias as filmagens para 

contemplar o maior registro de informação possível. Essas imagens foram vistas e 

revistas para que fossem feitas as transcrições dos diálogos utilizados nas 

análises. 

 

2.4 Resolução de Problemas, metodologia nas aulas de matemática: 

considerações importantes para a docência no Ensino Fundamental  

 

Uma grande descoberta resolve um grande problema, mas há sempre 
uma pitada de descoberta na resolução de qualquer problema. O 
problema pode ser modesto, mas se ele desafiar a curiosidade e puser 
em jogo as faculdades inventivas, quem o resolver por seus próprios 
meios, experimentará a tensão e gozará o triunfo da descoberta. 
Experiências tais, numa idade suscetível, poderão gerar o gosto pelo 
trabalho mental e deixar, por toda a vida, a sua marca na mente e no 
caráter (Trecho clássico de George Polya – Universidade Stanford – 1º 
de agosto de 1944) (ONUCHIC, 1999, p. 217). 

 

Os resultados relativos à aprendizagem da Matemática no Ensino Fundamental, 

atrelados ao processo de aproximação dos alunos com os conhecimentos 

matemáticos, determinaram a escolha da Resolução de Problemas como 

metodologia utilizada na situação-problema desenvolvida pelos professores nesta 

pesquisa. 

Foi buscando promover mudanças na forma de ensinar e de aprender Matemática 

que, em 1945, Polya começou a investigar o ensino de Resolução de Problemas. 

Porém, segundo Andrade (1997), entre 1896 e 1904, essa temática já havia sido 

abordada em algumas experiências e estudos de Dewey, que enfocou apenas os 
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produtos da Resolução de Problemas. No caso do Brasil, é a partir da década de 

80 que as investigações sobre Resolução de Problemas se tornam mais efetivas 

(ONUCHIC, 1999). 

Segundo Lester Junior e Schroeder (1989 apud ONUCHIC; ALLEVATO, 2004), ao 

longo dos anos vão existir modos distintos de conceber a Resolução de 

Problemas, como “teorizar sobre Resolução de Problemas; ensinar a resolver 

problemas e ensinar Matemática através de Resolução de Problemas” (p. 216). 

Na primeira concepção trata-se da teoria da Resolução de Problemas, preocupa-

se com as heurísticas; na concepção seguinte, ensinar matemática é ensinar a 

resolver problemas, separa o ensino de Matemática da resolução de problemas; 

na última concepção citada surge a metodologia ensino-aprendizagem-avaliação 

nas aulas de matemática, ou seja, ensinar matemática enquanto resolve 

problema, considera o problema como ponto de partida e orientação para a 

aprendizagem. 

Onuchic (1999, p. 207) afirma que “embora na teoria as três concepções de 

ensinar Resolução de Problemas matemáticos possam ser separadas, na prática 

elas se superpõem e acontecem em várias combinações e sequências”. 

Atualmente, o ensino de Resolução de Problemas considera os alunos “como 

participantes ativos, os problemas como instrumentos precisos e bem definidos e 

a atividade na resolução de problemas como uma coordenação complexa 

simultânea de vários níveis de atividade” (ONUCHIC, 1999, p.203).  Essa 

proposta de trabalho, utilizar Resolução de Problemas como metodologia de 

ensino da matemática, foi influenciada pelas teorias construtivistas, que enfatizam 

o papel do aluno na construção do seu próprio saber. 

Segundo Carneiro (2015), Resolução de Problemas como metodologia de ensino 

na Educação Matemática apoia-se em uma sequência inversa à maneira 

tradicional (definição, propriedade, exercício e problemas), “inicia-se por um 

problema, seguido da definição, da propriedade, de exercícios e da proposta de 

novos problemas” (p.190). 
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Sob esse enfoque, o problema é visto não como uma maneira de exercitar um 

conceito, mas sim como uma proposta de construção de conceitos matemáticos 

(NEVES; COSTA; KATO, 2014). 

Segundo Romanatto (2012), o ensino da matemática através de Resolução de 

Problemas propõe o desenvolvimento de capacidades e habilidades sociais tais 

como autonomia, iniciativa, criatividade e ainda desenvolve a capacidade de 

leitura, análise crítica, interpretação de texto, raciocínio, projeção de relações 

virtuais, representação e transformação mental. 

É importante que, inicialmente, o professor, ao utilizar a Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino na Educação Matemática, considere a adequação 

do vocabulário da situação-problema à faixa etária e ao contexto dos estudantes, 

e as diferentes formas de comunicação (LIMA; MANRIQUE, 2010). Por exemplo, 

no caso dos anos iniciais do Ensino Fundamental isso torna-se imperativo para os 

autores, pois os professores lidam com estudantes em processo de alfabetização 

e, portanto, precisam utilizar diferentes formas de linguagem, a oral, a gestual e a 

gráfica (desenhos) para expressarem a situação-problema, as percepções e 

respostas do problema. 

Para os mesmos autores, quando se propõe trabalhar com um problema, o 

objetivo central é incentivar a atitude investigativa, não simplesmente resolvê-lo, 

encontrar uma resposta, “o foco não deve estar centrado em ‘responder a 

resposta certa’, mas sim em entender e compreender o que está sendo pedido” 

(LIMA; MANRIQUE, 2010, p.165). 

Onuchic (1999) já anunciava esses aspectos ao afirmar que o professor incentiva, 

organiza e media a discussão entre os alunos, lançando questões desafiadoras 

para que possam pensar, o professor deixa de ser apenas um apresentador de 

conhecimentos. 

Contudo, segundo Onuchic e Allevato (2004), a situação-problema é apenas o 

ponto de partida, é o início do momento de discussões em sala de aula, em um 

trabalho em grupo, que levarão os alunos a desenvolver e apreender novos 

conceitos e conteúdos matemáticos. 
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Em um processo de ensino e aprendizagem que se desenvolve em sala de aula, 

Nacarato, Mengali e Passos (2009) salientam que “[...] a sala de aula precisa 

torna-se um espaço de diálogo, de troca de ideias e de negociação de 

significados – exige a criação de um ambiente de aprendizagem” (p.81). 

Portanto, o trabalho em grupo torna-se um grande desafio para os alunos e 

professores, um processo de ensino e aprendizagem cooperativo e 

compartilhado, que envolve as Competências Socioemocionais, pois o aluno irá 

“ensaiar, buscar, propor soluções, confrontando-as com as de seus colegas para 

defendê-las, e assim discuti-las” e o professor irá mediar todo esse contexto 

(LIMA; MANRIQUE, 2010, p.168). 

Fabiane (1998) aponta uma proposta de ensino-aprendizagem através da 

Resolução de Problemas na qual propõe que, após o momento de discussão dos 

alunos em grupo, o professor registre na lousa os resultados encontrados por 

todos os grupos, independentemente se estão certos ou errados, para que cada 

grupo possa argumentar e defender seus resultados. Em seguida, faz-se 

necessário uma análise, pois poderão surgir problemas secundários dessas 

discussões que precisarão ser sanados para se chegar a um possível, ou não, 

consenso sobre o resultado. Por fim, farão, professores e alunos, a síntese do 

conhecimento proposto pelo problema apresentado. 

Portanto, 

[...] o que se espera, então, com a resolução de problemas é que esse 
não se encerre no encontrar a ‘resposta certa’, mas sim que essa 
resolução promova uma discussão de caminhos adotados, no sentido de 
validar e confrontar os procedimentos e soluções encontradas, 
validando-as ou não, de acordo com a coerência e uso de recursos 
matemáticos adequados (LIMA; MANRIQUE, 2010, p.166). 

 

Para que ocorra o processo de ensino e aprendizagem de Matemática através da 

Resolução de Problemas o professor precisa criar e manter um ambiente 

motivador, estimulante e garantir que seus alunos compreendam a situação 

apresentada. Assim, poderão trabalhar com ela, apresentando suas soluções, 

justificativas e avaliando os resultados apresentados por todos os alunos. É com a 
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conclusão desse trabalho que o professor formaliza o aprendizado do conteúdo 

proposto (ONUCHIC; ALLEVATO, 2004). 

Torna-se necessário, então, considerar os conhecimentos prévios dos alunos 

para iniciar um trabalho em sala de aula, o que conduzirá a uma aprendizagem 

significativa, e não devemos iniciar com uma situação simplesmente embasado 

em um conteúdo disposto de um livro didático, ignorando o que os alunos trazem 

consigo e seus aspectos culturais (MOREIRA, 1999). 

Assim, utilizar Resolução de Problemas como metodologia no processo de ensino 

e aprendizagem da Matemática pode desenvolver a “crença de que os alunos são 

capazes de fazer Matemática e de que a Matemática faz sentido” (ONUCHIC; 

ALLEVATO, 2004, p. 224). 

Após a apresentação da configuração e dos procedimentos de realização da 

nossa pesquisa, no próximo capítulo, revelaremos as percepções dos professores 

sobre o ensino e aprendizagem da matemática, as Competências 

Socioemocionais, a metodologia de Resolução de Problema e a análise da 

situação-problema. 
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CAPÍTULO 3 – DESVELANDO OS DADOS COLETADOS 

 
Um dos princípios da educação emocional, para Gottman, é valorizar os 
sentimentos e as emoções do educando, permitindo-lhe que os 
extravasem, que os expressem livremente, sem reprimi-los. Deve, 
entretanto, ser mostrado, com clareza, os limites deste extravasamento, 
que são os comportamentos socialmente toleráveis (SANTOS, 2000, 
p.62). 
 

 

Neste capítulo, as percepções dos professores, obtidas com a coleta de dados 

durante os oito encontros de nossa pesquisa, realizados na escola municipal de 

São Paulo, foram organizadas por assuntos e agrupadas em três partes. 

A primeira parte, Parte A, discorre sobre o que os professores mais gostam de 

ensinar na matemática, a disposição dos alunos em sala de aula para o ensino e 

aprendizagem da matemática, a prática pedagógica envolvendo as dificuldades 

no ensino da matemática e a realidade escolar integrando o papel do professor. 

A segunda parte, Parte B, versa sobre a Educação Socioemocional e a Resolução 

de Problemas, a partir da leitura e discussão de textos (ANEXO 2 e 3). E a última 

parte, Parte C, apresenta as discussões sobre a situação-problema (APÊNDICE 

D). 

 

3.1 Parte A – Questões iniciais 

 

3.1.1 Aproximação dos professores com o prazer de ensinar na Matemática 

 

Os professores, nas entrevistas individuais, relataram que se sentem à vontade 

para ensinar o conteúdo de matemática dos primeiros anos do Ensino 

Fundamental, pois têm o domínio de grande parte desse conteúdo. 

Os dois professores do primeiro ano expuseram que gostam de ensinar sobre 

aquisição do conceito de números, apresentando aos alunos o uso social e os 

diferentes usos e funções dos números, o valor posicional, a leitura, a escrita e a 

comparação de números, apesar de considerar um processo bem difícil para as 

crianças. Declararam que é importante levar os alunos a pensar e refletir sobre 
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situações de sua rotina e a valorizarem o conhecimento, “Fazê-los pensar, na 

rotina da matemática” (Entrevista, Professor P2), “[...] eu gosto de trabalhar com 

eles na apropriação do conhecimento” (Entrevista, Professora P3). 

Esse trabalho é realizado a partir: 

[...] dos números que eles conhecem no dia a dia, é a idade, é, às vezes, 
número de telefone, essas coisas que partem mesmo da realidade deles 
[...] é o calendário, mas é uma coisa que é cansativa. Eles demoram 
muito para se apropriar, do dia de semana, do dia de mês [...] eles nunca 
conseguem fazer separação (Entrevista, Professora P3). 

 

Já a professora do segundo ano, ao ser questionada sobre o que mais gosta de 

ensinar na matemática, aponta a situação-problema e menciona que utiliza a 

realidade de sala de aula e da vida cotidiana para desenvolver esse trabalho. 

[...] o fato de meninos e meninas que chegam na sala todos os dias e 
você fazer a contagem já é uma situação-problema, quantos tem na sala, 
quantos faltaram, quantos estão aqui, quantas meninas, quantos 
meninos. Mas eu coloco muita situação-problema do dia-a-dia deles, [...] 
das bolinhas, das continhas, dos cards deles (Entrevista, Professora P1). 
 
 

Todos mencionaram que utilizam materiais concretos no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática, levando em consideração o prévio conhecimento, a 

rotina e o contexto sociocultural dos alunos. Por se tratarem de crianças em 

processo de alfabetização, os registros são realizados normalmente a partir de 

desenhos. Costumam abordar situações que envolvem dinheiro, “[...] porque o 

dinheiro eles se apropriam rápido!” (Entrevista, Professora P3). 

 

3.1.2 Disposição dos alunos em sala de aula para o ensino e aprendizagem 

da Matemática 

 

Usualmente, nas aulas de matemática, cada professor trabalha com uma 

disposição dos alunos em sala de aula. 

A professora do segundo ano procura trabalhar em duplas e no formato em U, 

voltados para a lousa, para facilitar a sua própria circulação entre os alunos e 

assim conseguir observá-los e auxiliá-los, “[...] para eu poder ter acesso no meio 

de todos, mas tem alguns que não reagem [...] viajam” (Entrevista, Professora 

P1). 
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Em uma das salas do primeiro ano, os alunos se mantem enfileirados, mas 

também utilizam os espaços comuns dentro da escola para realizarem trabalho 

em grupo, “[...] eu faço com que eles vão conhecendo esses espaços para que 

eles se apropriem realmente da escola” (Entrevista, Professor P2). 

Já no outro primeiro ano, por uma questão de espaço físico, os alunos se 

dispõem em duplas, mas a professora procura fazer uso do pátio e quadra 

quando precisa de trabalho em maiores grupos. A ideia de grupo também a 

auxilia no atendimento dos alunos, pois a professora procura selecionar duplas 

produtivas, ou seja, ela aproxima crianças com maiores habilidades em 

matemática às crianças com alguma dificuldade, “[...] aquele que está um 

pouquinho mais avançado, para poder auxiliar [...] porque eu mesmo, 

diretamente, em toda a atividade, não consigo atingir individual [...] então a dupla 

produtiva me ajuda com esses alunos que têm mais dificuldade” (Entrevista, 

Professora P3). 

 

3.1.3 A prática pedagógica envolvendo as dificuldades no ensino da 

Matemática 

 

Os professores, ao falarem de suas dificuldades para ensinar matemática, 

mencionaram que isso deriva, principalmente, pela falta do domínio do conteúdo, 

relacionado a gráfico, cálculo mental, geometria e lógica. 

Apontam o quanto sentem necessidade de aprofundar seus estudos para obterem 

excelência em sua prática de ensino de matemática e declararam que fizeram o 

curso de Alfabetização Matemática oferecido pelo PNAIC - Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. A professora do segundo ano afirma que esse 

curso a ajudou muito, “[...] favorecendo outras maneiras de você pensar 

matematicamente, não ensinar matemática, você construir a matemática” 

(Entrevista, Professora P1). 

Um dos professores do primeiro ano aponta também a formação continuada como 

um momento necessário para falar de suas emoções, “extravasar as ansiedades” 

geradas pelo trabalho e compartilhar com colegas essa situação, buscando 

acolhimento e refletindo sobre possíveis soluções. Menciona que os professores 
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não foram preparados para o ensino de matemática, “[...] sozinho eu não consigo, 

eu preciso de subsídios [...] posso dar matemática, posso, mas preciso também 

de pessoas que me deem alicerce na matemática” (Entrevista, Professor P2). 

Além disso, o professor P2 afirma sua dificuldade em compreender determinados 

conteúdos matemáticos. 

[...] eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em matemática, eu 
sou totalmente de humanas, eu fiz direito, letras e pedagogia. Então eu 
sempre fugi da matemática, eu consigo fazer cálculos mentais, mas para 
mim teorema de Pitágoras, esse tipo de coisa soa como grego, então eu 
tenho bastante dificuldade, qualquer conteúdo que eu tenha que 
desbravar em matemática tenho que preparar previamente (Entrevista). 

 
A professora do primeiro ano declara que lhe falta tempo para sua formação 

continuada, apesar de gostar muito de se atualizar, “[...] gostaria muito de ter 

tempo para fazer mais curso [...] eu estou sempre atrás de material diferente, 

imprimo bastante coisa na minha casa, até para facilitar!”. É possível identificar 

ações da professora no sentido de melhorar sua prática pedagógica. Também 

afirma que se utiliza da repetição de exercícios, para que seus alunos possam se 

apropriar do registro correto, partindo de um modelo. “Então eu tenho feito 

bastante atividade, infelizmente de repetição, mas para ver se, pelo modelo, eles 

conseguem fazer o registro da maneira correta” (Entrevista, Professora P3). 

Os três professores conseguem perceber que seus alunos gostam de aprender 

matemática. “O olho brilha, e eles respondem [...] animadíssimos, com vontade de 

falar antes que o outro fale” (Entrevista, Professora P1). O professor do primeiro 

ano menciona que o envolvimento dos alunos é maior quando se trata da 

realidade em que vivem “[...] quando a coisa é plausível, quando eles visualizam a 

situação, partem de situações concretas do dia-a-dia, inclusive em ambiente 

escolar” (Entrevista, Professor P2). 

A Professora P3 comenta em sua entrevista que além das situações já citadas 

pelo outro professor também consegue perceber o envolvimento, a evolução e o 

gostar das crianças pelas aulas de matemática quando eles pedem para repetir a 

situação, “[...] pedem para retomar, fazer de novo”. 
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Eles ficam animadíssimos, “matemática Pro[fessora]. Matemática 
Pro[fessora]”. O difícil é fazer eles pararem para pensar, contar na 
cabecinha, contar nos lápis. Uns ainda espelham números. [...] mas eu 
vejo eles, são bem animados para fazer, bem, bem e querem ajudar e 
querem falar para o do lado bem rapidinho (Entrevista, Professora P1). 

 

 

Da mesma forma, também conseguem perceber as dificuldades de seus alunos. 

Ao trabalharem com os exercícios, os jogos em sala de aula vão identificando os 

problemas e, sempre que possível e de forma individual, retomam o conteúdo. 

Inclusive, o Professor P2 menciona em sua entrevista que isso se torna possível 

em suas aulas devido à baixa frequência de seus alunos, normalmente as faltas 

giram em torno de 50%. 

A Professora P3 também menciona que sempre nas avaliações as dificuldades se 

tornam evidentes, esse instrumento é essencial, “[...] é um indicativo [...] do que o 

aluno sabe, ou não. Não é só, mas é na avaliação que a gente consegue ter isso 

mais claro”. O professor também procura através de correções coletivas incentivar 

o debate entre alunos, “[...] então é para eles irem escutando dos próprios colegas 

que existem várias possibilidades de se chegar ao mesmo resultado. É nessa 

troca que eu percebo quem está fazendo, quem é mais tímido pra falar, ou quem 

só quer me mostrar”.  

A heterogeneidade na idade das crianças em sala de aula contribui, segundo o 

Professor P2 em sua entrevista, para a apropriação inadequada do conteúdo, 

que, segundo ele, se deve tanto pela imaturidade de algumas crianças como pela 

idade avançada de outras, provocada pela repetência e entrada de crianças mais 

velhas na escola. Ele também vê como um obstáculo à aprendizagem da 

matemática a forma como a Prefeitura incentiva o desenvolvimento da situação-

problema, pois, segundo ele, incentivam o uso “[...] tanto oral como escrita [...] 

como fazer isso se a criança ainda não está alfabetizada?”. Com isso, ele enfatiza 

no início do ano letivo o ensino da língua portuguesa, para depois ensinar a 

matemática. “Então, o segundo semestre é um semestre que você entra mais 

incisivo com relação à matemática”. 
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3.1.4 A realidade escolar integrando o papel do professor 

 

Os professores apontam o pouco envolvimento das famílias nas questões 

educacionais escolares de seus filhos. Falam da dificuldade que eles têm em 

trazer para o ambiente escolar os cuidadores, inclusive que o número de pais em 

reuniões é sempre muito baixo.  

Mencionam também que os pais valorizam mais as Organizações Não 

Governamentais – ONGs do bairro do que a própria escola, apontando que esta 

questão da concorrência e preferência por elas deriva do fato que essas ONGs 

permanecem mais tempo com as crianças e com isso facilitam a rotina dos 

cuidadores, pois a grande maioria trabalha e não tem com quem deixar suas 

crianças. 

A percepção do papel do professor, de sua importância no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática e seu posicionamento na estrutura de ensino da 

Prefeitura de São Paulo são bastante claros para esses três profissionais, além 

de externarem a sua paixão e realização enquanto professor. 

[...] ser professor aqui me traz uma realização pessoal muito grande, sou 
muito realizado, nesse sentido. Até me emociono de falar. Eu gosto 
muito, eu gosto muito, eu gosto muito de exercer o que faço e faço com 
muito gosto. É, eu acho que a prefeitura de São Paulo tem um 
comprometimento muito grande com a educação da criança [...] 
(Entrevista, Professor P2). 

 

O comprometimento desses profissionais é tão grande que propuseram diminuir 

seu horário de almoço para participarem mais tempo das discussões e formações 

propostas pela nossa pesquisa.  

 
 

3.2 Parte B - Textos 

 

3.2.1 Educação Socioemocional 

 

O tema Educação Socioemocional foi abordado de maneira espontânea pelos 

professores no momento inicial de coleta de dados. 
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O Professor P2 em momento de desabafo expressou “[...] não é trabalhado o 

psicológico do professor em nenhum momento”, revelando o quanto considera 

importante e fundamental o desenvolvimento de competências sociais e 

emocionais no processo de formação continuada do professor, já que este tema 

não é abordado na faculdade. 

O professor quando chega em sala de aula é só frustração, [...] você 
acha que tem tanto a dizer, que tem tanta gente que quer te escutar e é 
super ao contrário, ninguém quer escutar nada o que você quer dizer, 
muitas vezes você não sabe por onde começar, então acho que isso faz 
muita falta (Entrevista, Professor P2). 
 

 
Já a professora do segundo ano menciona a utilização de um programa de 

Educação Socioemocional que aprendeu em um curso de formação e 

desenvolveu com seus alunos durante o ano passado. 

 
[...] não somos psicólogas. Você faz as crianças reconhecerem as suas 
emoções. Que eles têm direito a ter aquelas emoções e o que ele pode 
fazer para trabalhar aquela emoção, pra melhorar, pra se sentir melhor 
sem agredir o outro. Você trabalha a raiva, o ciúme, a tristeza, a mágoa, 
a rejeição e até a morte, a perda (Entrevista, Professora P1). 

 
Ela menciona que esse programa a ajudou no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática, pois quando seus alunos aprenderam a lidar com 

as emoções que principalmente os angustiam, se deram espaço e oportunidade 

para a aprendizagem. Até porque muitas crianças, segundo o Professor P2, 

sofrem algum tipo de abuso em seu contexto social e familiar. 

[...] ele se aceitando, ele aceitando o probleminha que ele tem, que pra 
ele é um problemão, ele começa a deixar um espaço para outras coisas, 
e aí entra você com o aprendizado, com a construção do aprendizado! 
Porque você não ensina mais, você constrói junto com eles (Entrevista, 
Professora P1). 

 
Os professores trazem em suas falas o reconhecimento das habilidades de 

empatia, compaixão e amizade em aulas de matemática, quando os alunos se 

propõem a ajudar os coleguinhas nas atividades de sala de aula. 

[...] eu percebo que quando os alunos trabalham entre si, eles se nivelam 
facilmente, eles falam a mesma linguagem. E entre eles não existem 
nenhum tipo de barreira [...] quando se presta a ajudar o outro, isso 
contribui bastante e eu sempre incentivo” (Entrevista, Professor P2). [...] 
eles aprendem mais ajudando os coleguinhas do que [...] já percebeu? 
Quando a criança ensina mostra para você o que ele faz, ele aprende 
muito mais do que você falando (Entrevista, Professora P1). 
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Mas é a partir da leitura e discussão do texto Educação Socioemocional (CASEL, 

2012, p.9) que os professores narram seus interesses sobre o assunto e o 

consideram de grande relevância no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática, não apenas para os alunos, mas também na formação do professor. 

Dois dos professores nunca pensaram de forma declarada sobre o assunto, mas 

manifestaram o envolvimento com essa questão em atividades de grupo em sala 

de aula e também na condução de resolução de conflitos entre os alunos. O 

Professor P2, no quinto encontro, expressa que se relacionou com o tema “de 

forma indireta, talvez, como um currículo oculto”. 

Com a leitura do primeiro grupo de competência, chamado de autoconsciência6, a 

Professora P3 pontua a necessidade de nomear as emoções e reconhecê-las 

para trabalhar com essas emoções e gerar comportamentos mais adequados e 

menos danosos em um ambiente escolar. 

A Professora P1 valoriza o aprendizado das emoções, destacando o 

desenvolvimento das diversas formas de comunicação e a importância dessa 

comunicação nas relações pessoais e na aprendizagem dentro da escola. 

A autoimagem desses alunos, segundo o Professor P2, se conflita muito com a 

dos professores, pois os alunos são de uma comunidade muito carente e violenta, 

com valores muito diferentes. “Eles já nos veem em outro patamar, que cria um 

distanciamento muito grande”. Mas, mesmo assim, os professores acreditam na 

possibilidade de introduzir e desenvolver competências, “que todo mundo precisa 

para conviver em sociedade” (Quinto encontro, Professora P3). 

Ao lerem sobre a autorregulação7 os professores mencionam a grande 

necessidade que seus alunos têm em desenvolver o controle inibitório, de 

aprender a planejar suas ações e de estabelecer várias estratégias para atingir 

suas metas e resolver seus problemas. “[...] em pensar antes de agir [...] nem tudo 

vira briga, briga física” (Quinto encontro, Professora P3). 

                                                             
6 A capacidade de reconhecer com precisão as próprias emoções e pensamentos e suas influências no 
comportamento. Isso inclui avaliar com precisão suas forças e limitações e possuir um senso de confiança e 
otimismo bem fundamentado. 
7 A capacidade de regular as próprias emoções, pensamentos e comportamentos de forma eficaz em 
situações diferentes. Isso inclui o gerenciamento do estresse, controlar impulsos, motivando a si mesmo, e 
definindo e trabalhando para alcançar objetivos pessoais e acadêmicos. 
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O Professor P2 expressa o quanto essa prática traz de benefícios a todos, 

contando o caso da aluna que solicitou a prática de meditação (conforme 

ensinada anteriormente pelo professor) para que a sala se acalmasse. “Ela me 

pediu dizendo que era através da meditação que eles iriam se acalmar e também 

iria voltar a ter aquele sentimento bom, porque ela falou que, quando ela relaxa 

ela sente algo gostoso”. Imediatamente, a Professora P1 também se coloca 

afirmando que a autorregulação traz bem-estar necessário para aprender, “[...] o 

meu corpo também reage diferente”. 

Quanto à reflexão sobre a consciência social8, o Professor P2 menciona a 

importância da parceria da família na educação escolar, dizendo “que a família 

tem um peso muito grande em tudo isso”, e o quanto isso não ocorre nessa 

comunidade, pelo contrário, muitas vezes as famílias acabam desconstruindo um 

trabalho feito pelos professores e tudo isso tem uma relação direta com a 

aprendizagem. 

 

E é difícil, e você não percebe. Às vezes você está conversando, e você 
percebe no olhar daquela criança que se ela pudesse dar um tapa na 
sua cara e falar para você, que nada do que você fala para ela tem 
importância, porque não é isso que ela vive, não é isso o que a sua 
família lhe ensina, não é isso que ela quer, porque às vezes não é o que 
a criança mesmo quer. E você fala meu Deus como a gente toca? 
Começa a conscientizar, a emocionar, a plantar aquela sementinha de 
coisa boa mesmo. E às vezes a gente se pega pensando como fazer 
isso, especificamente para essa comunidade que a gente atende [...] 
(Quinto encontro, Professora P3). 

 
A Professora P1 declara nesse momento da discussão que as Competências 

Socioemocionais são necessárias e estão presentes a todo momento, “[...] você 

ensina habilidade emocional o tempo inteiro, na matemática, no português, em 

ciências, em tudo”, porém, o professor P2 argumenta dizendo que muitas vezes 

não encontra espaço para ensinar e desenvolver tais competências, devido a 

presença de alunos extremamente indisciplinados, “[...] depende de alguns 

indivíduos que existem, que estão na sala, desestabilizam o ambiente muitas 

vezes [...]” (Quinto encontro, Professor P2). 

                                                             
8 A capacidade de assumir a perspectiva de empatia para com os outros de diversas origens e culturas, para 
entender as normas sociais e éticas do comportamento e para reconhecer a família, a escola e os recursos 
da comunidade e suportes. 
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Além dessas argumentações, a Professora P3 também faz referência à influência 

de certos acontecimentos e aspectos emocionais do ambiente familiar no 

processo de ensino e aprendizagem, afirmando “[...] há alguma outra coisa que 

está atrapalhando tanto em casa” (Quinto encontro, Professora P3). 

Os professores proferem que o conceito de empatia, amizade, respeito ao 

próximo é muito difícil de ser apropriado pelas crianças dessa comunidade, 

apesar de trabalharem constantemente esses conceitos, inclusive em ações e em 

práticas dentro da escola. 

Relatam que existe um desgaste muito grande por parte dos profissionais da 

escola, pois são constantemente expostos a situações de agressão e acabam por 

vezes perdendo o controle. Então, diante desse momento de reflexão, a 

Professora P1 questiona: 

[...] se o programa de saúde emocional que eu utilizei, ele é importante, 
ele faz você pensar muito, como eu pensei na minha vida a partir dele, 
por que isso não é trabalhado com os professores, obrigatoriamente, já 
que é uma parceria da prefeitura? Por que isso não é trabalhado com os 
professores desse jeito, com todos? (Quinto encontro, Professora P1) 

 

Em novo desabafo, a Professora P3 afirma que “[...] a pedagogia teoricamente 

nos prepara para ensinar, só que a gente não foi preparada emocionalmente para 

lidar com tantas diferenças e tantas situações [...]”. Os professores sentem a 

necessidade de serem acolhidos e formados na Educação Socioemocional para 

que possam pensar e agir com uma prática pedagógica mais adequada e 

eficiente, dependendo do contexto sociocultural que está trabalhando. E a 

Professora P1 complementa afirmando que o “[...] currículo tem que ser feito a 

partir da realidade do aluno e da escola, certo? Por isso a gente tem que trabalhar 

a partir da nossa realidade”. 

Ao ler sobre as habilidades de relacionamento9, os professores construíram a 

ideia de que a Educação Socioemocional precisa ser executada por todos os 

anos escolares, por todos os profissionais envolvidos na escola, ao longo de um 

                                                             
9 A habilidade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis e gratificantes com diversos indivíduos e 
grupos. Isso inclui comunicar-se com clareza, escutar ativamente, cooperar, resistir à pressão social 
inadequada, negociando conflitos de forma construtiva e buscar e oferecer ajuda quando necessário. 
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período e que as competências desenvolvidas atinjam também as famílias. Isso 

fica evidente com a afirmação da Professora P1 quando menciona: 

“[...] eu fiz o programa de Educação Socioemocional e eu aplicava na 
minha sala e ninguém mais aplicava. O que adiantava dizer ao meu 
aluno para que, quando fosse chutado por um colega, parasse e 
conversasse com ele, praticasse seu aprendizado em resolução de 
problema, se ninguém mais faria o mesmo?”. 

 

Além disso, é necessária a formação continuada para o professor. “[...] para todos 

falarem a mesma coisa, o professor tem que falar a mesma língua, o professor 

tem que ser instruído, tem que ser preparado para isso” (Quinto encontro, 

Professor P2). 

E, finalmente, com as discussões sobre o tema tomada de decisão responsável10, 

foi anunciada a dificuldade do trabalho com esses alunos, por eles não se 

sentirem pertencentes a um país, por não terem o sentimento de nação e terem, 

portanto, uma visão cultural muito restrita, apenas relacionada àquela 

comunidade, àquele bairro. 

 

3.2.2 Resolução de Problemas 

 

No encontro de discussão sobre o tema Resolução de Problemas foi utilizado o 

texto “O caráter investigativo dos problemas de matemática propostos para 

crianças de 3 a 6 anos” e, inicialmente, foi apresentado pelos professores o 

impacto que a disfunção familiar tem sobre o aprendizado. O quanto “[...] eles 

seguem os exemplos dos pais, que muitas vezes são exemplos negativos, nesse 

sentido do comportamental” (Sexto encontro, Professor P2). Foram apresentados 

alguns exemplos de problemas familiares e o quanto essas crianças se deparam 

com a necessidade e a prontidão em resolvê-los. 

Logo em seguida, a Professora P1 apresentou ao grupo de discussão como 

trabalha, oralmente, uma das estratégias de Resolução de Problemas. Mencionou 

que, muitas vezes, não apresenta números em seus exemplos, mas que 

                                                             
10 A capacidade de fazer escolhas construtivas e respeitosas sobre o comportamento pessoal e interações 
sociais com base na consideração de padrões éticos, as preocupações de segurança, normas sociais, a 
avaliação realista das consequências de várias ações e o bem-estar de si e dos outros. 
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apresenta a situação-problema e vai incentivando que cada aluno encontre uma 

solução e, no decorrer das respostas, ele vai problematizado cada vez mais, a fim 

de provocar o ato de pensar e a troca de opinião entre os alunos. 

Ao trabalhar com os números, a Professora P1 utiliza material concreto para 

facilitar as operações matemáticas e incentiva o registro dos resultados através 

de desenhos. 

Eles desenham, eles contam no lápis, eles contam no palitinho, no feijão. 
Tem feijão na minha sala. Eles contam no feijão, eles desenham e 
depois eu monto a sentença embaixo e ponho a resposta para eles. Eu 
pergunto e eles tem que responder, e aí a gente escreve a resposta 
(Sexto encontro, Professora P1).  

 

Para trabalhar com a Resolução de Problemas, a Professora P3 apresenta duas 

maneiras distintas, uma diante de situações que os alunos conheçam e outra em 

situações novas. No primeiro caso, ela trabalha em grupos pequenos, dando 

autonomia para que os alunos discutam entre si e formulem suas conclusões. No 

segundo, procura mediar com toda a sala ao mesmo tempo o entendimento e a 

resolução, incentivando a discussão entre eles.  

A gente vai tentando criar uma autonomia. Jogando, falando, puxando, 
até que eles se sintam mais seguros, afirmando: ‘Eu posso, eu tenho 
condição de pensar, mesmo que eu erre, mas eu estou caminhando’. 
Então eu acho que é mista esta situação em sala de aula, em relação à 
matemática [...] A gente vai tentando criar uma autonomia (Sexto 
encontro, Professora P3). 

 
O rendimento dos alunos dos primeiros e segundo ano é bem abaixo da média 

esperada para crianças desses anos letivos, segundo a Professora P1 são dois 

alunos que fogem a essa situação em sua sala de aula. “Mas são só dois, gente... 

são só dois [...] Na nossa realidade isso é bastante!”. 

Além disso, o Professor P2 relata a sua extrema preocupação com o fato de 

contribuir com a ideia de que aprender é só copiar: 

Eu não sei porque, mas o que percebo no bem da verdade, desde da 
tenra idade eles são copistas. Eles não se propõem a pensar em nada, 
do que está sendo passado. Eles têm a preocupação de entrar na sala 
de aula e já fazer o cabeçalho, e já começar a copiar.... Porque para eles 
é isso que é vir a escola... copiar.... Quando ele acaba de copiar, o que 
quer que seja, tanto a matemática ou outra matéria, ele te mostra, como 
se ele tivesse cumprido com a obrigação (Sexto encontro, Professor P2). 
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Outra situação colocada pelos professores em discussão é a falta de persistência, 

de resiliência dos alunos diante de desafios, dificuldades, pois os alunos se 

afastam e se desligam da situação-problema, precisando de muita estimulação e 

mediação para retomar a questão. “E aí eu percebo que eles se exaurem 

facilmente. Se você propõe alguma coisa que tem um empecilho, aquilo os 

dispersa. Automaticamente parece que eles foram desligados da tomada” (Sexto 

encontro, Professor P2). 

Nesse momento também foi retomado o pouco ou nenhum envolvimento familiar 

nas atividades escolares, pois existem inúmeros casos de falta de lição de casa, 

que necessitam da participação de algum membro da família. “Foram 

pouquíssimos aqueles que responderam à pesquisa, porque o pai e a mãe nunca 

entram em contato com o caderno do filho” (Sexto encontro, Professor P2). “O 

que a gente acaba percebendo é que eles só têm contato com isso na escola e 

com a gente” (Sexto encontro, Professora P3). “Acho que teríamos que ensinar as 

mães [...] Ter aulas para as mães” (Sexto encontro, Professora P1). Relatam 

ainda que muitos pais e mães não são alfabetizados, o que dificulta esse 

relacionamento. 

Segundo o professor P2, existem casos de mães que vão às reuniões de pais 

apenas para que os professores leiam os boletins de notas para eles, ou até 

mesmo para combinarem alguma forma de comunicação por serem analfabetos. 

 

3.3 Parte C – Discussão da Situação-problema 

 

Após as reflexões dos textos sobre Resolução de Problemas e Educação 

Socioemocional, foi discutido, analisado e tecido considerações sobre uma 

situação-problema, que foi a posteriori aplicada nas salas de aula dos dois 

primeiros anos e do segundo ano do Ensino Fundamental. 

Apresentamos aos professores a seguinte situação: 

A Mariana e sua mãe foram à feira comprar frutas, verduras e legumes. Elas 

saíram com a lista de compras nas mãos e com duas sacolas para transportá-la. 



54 
 

Quando chegaram na banca de frutas, a mãe de Mariana pediu ao feirante 4 

maçãs, pois todos na casa dela adoram maçãs. Cada maçã custou 1 real. 

Também pediu 1 dúzia de bananas que custou três reais e meia dúzia de laranjas 

que custou dois reais. Colocaram tudo em uma sacola e foram para a banca de 

verduras e legumes. 

A mãe de Mariana pediu ao feirante 1 kg de tomate que custou 4 reais. Pediu 4 

pés de alface, mas só pegou 2, porque as folhas estavam muito feias e pagou 1 

real por pé de alface.  Também pediu 3 cenouras e pagou três reais. As compras 

dessa segunda barraca foram todas colocadas na segunda sacola.  

Com as duas sacolas cheias elas voltaram para casa. 

A partir da leitura, os professores começaram a apresentar suas considerações. A 

primeira preocupação foi quanto ao tamanho da situação-problema, pois, segundo 

o Professor P2, a situação era muito longa para os alunos do primeiro ano. A 

grande preocupação era como os alunos guardariam na memória tantas 

informações de uma vez só, já que não são alfabetizados e não poderiam retomar 

essas informações numa releitura.  

Quanto a isso, foi decidido com os professores que os alunos utilizariam material 

concreto desenvolvido pela pesquisadora e que a leitura seria fragmentada em 

dois momentos, para que os alunos pudessem discutir entre o grupo a compra de 

frutas e, depois da interpretação e resolução desta parte, discutiriam a compra de 

legumes e verduras e sua resolução. 

Estabeleceu-se que haveria uma quantidade superior de imagens de frutas, 

verduras e legumes para que os alunos escolhessem, dentre elas, apenas as 

relacionadas à situação apresentada, as sacolinhas seriam transparentes para 

que eles visualizassem as imagens e o dinheiro seria representado por moedas 

de um real. “Acho que isso vai facilitar o entendimento deles [...]” (Sétimo 

encontro, Professora P3). “Principalmente se for transparente. Se você conseguir 

uns saquinhos plásticos” (Sétimo encontro, Professor P2). “Eu acho válido [...]” 

(Sétimo encontro, Professores P1, P2 e P3). “Quanto mais concreto a coisa, 

melhor fica [...]” (Sétimo encontro, Professor P2). 
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Todos os professores questionaram sobre a terminologia usada, em relação ao 

conceito, a noção de quilo e dúzia. Ficaram preocupados com o entendimento do 

aluno, com a relevância dos termos para a história e se esses provocariam 

distração. Discutiram e chegaram à conclusão que deixariam do jeito que foi 

elaborado, até mesmo para avaliar o conhecimento de seus alunos. “Eu acho que 

vale tentar!” (Sétimo encontro, Professora P3). 

Aprovaram que a atividade seria desenvolvida em grupos de quatro alunos nos 

primeiros anos e em duplas no segundo ano. A organização desses grupos seria 

feita pelo próprio professor de cada sala, “tentando fazer duplas produtivas” 

(Sétimo encontro, Professora P3). Os professores iriam observar, organizar, 

mediar, controlar e incentivar a atividade. 

Solicitariam, oralmente, uma pergunta para cada grupo e a resposta seria 

trabalhada com todos os grupos. Todos os resultados seriam transcritos ou 

desenhados na lousa. “[...] os alunos adoram que põe na lousa!” (Sétimo 

encontro, Professora P3). Para encerrar, realizariam a formalização do conteúdo. 

“Um fechamento” (Sétimo encontro, Professor P2). 

Concluíram que a atividade estava bem elaborada, apesar de não terem certeza 

de que os alunos seriam capazes de realizá-la.  

Eu achei bem interessante, mas acho que eles vão ter muita dificuldade, 
pela extensão até, nós vamos ter que destrinchar, passo à passo. Foi o 
que a Professora P3 disse anteriormente, até eles contextualizarem e 
terem o fio da meada, vai demorar um pouco [...] mas acho válido! 
(Sétimo encontro, Professor P2) 

 

Nesse encontro, a princípio, a habilidade social escolhida a ser observada seria a 

autonomia e a habilidade emocional seria a regulação emocional no trabalho em 

grupo. 

A partir das percepções dos professores, no próximo capítulo, explicitamos a 

vivência da situação-problema e sua análise, bem como o manifesto dos 

professores em relação à Educação no país.  
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CAPÍTULO 4 – TECENDO A ANÁLISE: PROVOCAÇÕES, NUANCES E 

REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS ATRELADAS AO ENSINO DA MATEMÁTICA 

UTILIZANDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 
 
Se as ordens do Príncipe estão em contradição com sua conduta, o povo 
não deve obedecê-las. Um Príncipe Sábio, antes de exigir uma coisa dos 
outros, deve praticá-la primeiro, ele próprio; antes de repreender uma 
falta nos outros, deve ter o cuidado de não fazer o que reprova. Um 
homem que não sabe regular-se e tratar aos outros com a mesma 
medida que usa para si mesmo, não pode instruir aos outros. 
(CONFÚCIO apud SANTOS, 2000, p.67) 
 

 

Neste capítulo será enunciada a vivência da situação-problema em sala de aula, 

sua análise e as percepções dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental sobre as condições docentes da escola municipal da Zona Sul de 

São Paulo, pois foi articulado não somente a Educação Socioemocional e a 

metodologia de Resolução de Problemas, atreladas ao ensino da matemática, 

mas também as questões de políticas públicas, de relacionamento com a família e 

escola e da saúde mental dos professores.  

 

4.1. Vivência da atividade em sala de aula 

 

A primeira vivência da situação-problema foi no segundo ano com a Professora 

P1, devido à disponibilidade dos horários das aulas e durou aproximadamente 

uma hora. Inicialmente, a Professora P1 apresentou a pesquisadora aos alunos e 

logo em seguida explicou o que seria feito, inclusive avisando-os de que 

estaríamos gravando essa atividade para que pudéssemos estudá-la a posteriori. 

Os alunos, apesar de estarem bem surpresos com a presença da pesquisadora, 

mantiveram-se atentos e calmos. 

A Professora P1 solicitou a ajuda da pesquisadora na atividade e, assim, esta se 

encarregou de apresentar o material, informar o uso coletivo pelas duplas e, em 

seguida, distribui-lo.  
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Nesse momento, muitos alunos reclamavam que não haviam recebido o material, 

eles queriam receber individualmente as figuras, não queriam dividi-las com os 

colegas. Brigavam entre si para ver quem iria segurar as figuras nas mãos. 

Enquanto isso, a Professora P1 posicionava melhor as carteiras para formar as 

duplas e explicava novamente, no grupo, que o material era de uso coletivo. 

Surge aí a primeira evidência da dificuldade em trabalhar em grupo, o grande 

desafio dos alunos era compartilhar o material. Com a mediação da Professora 

P1, falando sobre a resolução de conflitos, a cooperação, o respeito, a amizade e 

a regulação emocional no trabalho em grupo, a atividade deu sequência. 

Pedimos, então, que observassem apenas as frutas e que iríamos contar o que a 

Mariana e a mãe dela tinham comprado na feira e que, logo em seguida, teriam 

que separar o que elas compraram dentro de uma sacolinha transparente. 

Iniciamos a leitura da primeira parte da situação-problema e eles foram montando 

a sacolinha. Quando se leu a palavra dúzia, a Professora P1 perguntou quantas 

bananas tinham em uma dúzia e grande parte respondeu empolgados por 

saberem a resposta, logo em seguida, leu-se a palavra meia dúzia e sem que 

fossem questionados já responderam que representava 6 unidades. 

Passamos pelas duplas para verificar se tinham colocado adequadamente as 

figuras dentro da sacola. Em alguns casos, apenas ajeitamos melhor a disposição 

dos produtos dentro da sacola para que pudessem visualizar melhor.  

Distribuímos os adesivos que representavam as moedas de um real para que 

colocassem o valor do gasto realizado pela Mariana e sua mãe, colando-as sobre 

as sacolas. Alguns alunos começaram a colar antes mesmo que lêssemos o 

texto, então, nesse momento, a Professora P1 retomou a instrução inicial e 

comentou com eles sobre a importância de aguardarem a retomada da leitura, 

nesse caso trabalhando com o desenvolvimento do controle inibitório11. 

No decorrer da leitura, eles demonstraram empolgação com o adesivo e foram 

falando os valores para toda a classe. A Professora P1 pediu que não falassem 

                                                             
11 Capacidade de seleção entre estímulos relevantes em detrimento dos estímulos distratores e de inibição 
de respostas prepotentes (REITER; TUCHA; LANGE, 2005; EVERATT et al., 1997). 
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alto e que apenas pensassem e colassem em suas sacolinhas os valores corretos 

e que se houvesse necessidade de diálogo, que fosse feito com a sua dupla. 

Também nesse momento, foi revelado a falta de autonomia e iniciativa de 

algumas duplas, por não conseguirem chegar no consenso da quantidade de 

adesivos a serem colados na sacolinha e necessitarem de mediação da 

Professora P1 para que pudessem chegar a uma conclusão. 

Muitas das duplas se preocupavam com as frutas que estavam fora da sacola e 

questionavam o que fariam com elas. Novamente, a Professora P1 explicou que 

essas figuras estariam sobrando e não seriam mais utilizadas, pois na próxima 

sacola trabalharíamos com as verduras e legumes. Na realidade, essas figuras 

foram utilizadas inicialmente para promover o raciocínio, interpretação e análise 

da situação-problema e, da mesma forma, se daria na montagem da segunda 

sacola. 

Finalizado a montagem das sacolas, a Professora P1 solicitou que eles fizessem 

uma pergunta sobre essa situação e que, para isso, teriam que conversar entre si, 

incentivando-os ao diálogo, à troca de ideias. 

Conforme foram surgindo as perguntas, a professora foi escrevendo na lousa e, 

por diversas vezes, ela intervinha em alguns grupos para que mantivessem o foco 

na questão. 

Para expor este momento, seguem algumas das questões formuladas pelas 

duplas: 

A mãe da Mariana tinha 18 reais, ela gastou 18 reais, com quanto ela 
ficou? 

Quanto ela gastou com a banana? 

Quanto elas gastaram no total? 

A mãe da Mariana tinha 13 reais porque ela já havia gasto parte de seu 
dinheiro. Gastou 5 reais com os tomates? Com quanto ela ficou? 

 

Em alguns casos, os alunos queriam também apresentar as respostas, mas a 

Professora P1 pediu que eles aguardassem todas as duplas a apresentarem 

primeiro suas perguntas e, somente depois, dariam início à discussão das 
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respostas. A atitude investigativa era bem presente, haviam duplas que 

desejavam criar novas situações para elaborar outras questões, mas também 

ocorreram atitudes de pouco interesse, com alunos dispersos, que se envolviam 

em brincadeiras a partir do material distribuído. 

Neste estágio da atividade surge uma pergunta, relacionada ao contexto da 

situação, que acrescentava informação e novas hipóteses, acarretando novas 

discussões entre os alunos. “Mariana gastou todo o seu dinheiro? Como ela faz 

para comprar mais tomates?”. A Professora P1 incentivou a discussão mediando 

os alunos a pensarem e apresentarem suas soluções, demonstrando a 

importância do papel do aluno na construção do seu próprio saber e, em seguida, 

manifestou um sorriso, expressando a sua satisfação pelo desempenho de seus 

alunos.  

Finalizada a elaboração das perguntas, a Professora P1 começa a lê-las e solicita 

aos alunos as respostas. Eles demonstram interesse, inclusive, alguns chegam a 

levantar da cadeira e dançar de tanta excitação. Nesse momento, a Professora 

P1 aproveita para falar com os alunos sobre a regulação emocional. Na tentativa 

de ensiná-los a lidar com as emoções de forma assertiva e, assim, gerando um 

comportamento mais adequado, ao invés de sambar ao lado da carteira em sala 

de aula. 

Em algumas perguntas, a Professora P1 aproveita para introduzir novas situações 

diante das respostas dos alunos, fazendo com que eles pensem como resolver tal 

situação, contando com a participação de todos nesse momento e levando-os a 

pensar em novas experiências12. E também a desenvolver e aprender novos 

conceitos e conteúdos matemáticos. Termina a atividade com o agradecimento da 

participação de todos. 

No segundo período de aula, do mesmo dia em que ocorreu a vivência do 

segundo ano, ocorreu a vivência com os primeiros anos. Nesse dia, em particular, 

os dois primeiros anos foram agrupados em uma única sala, pois havia um 

                                                             
12 Tendência a ser aberto a novas experiências, engloba traços como flexibilidade de pensamento, fantasia e 
imaginação, interesses culturais e intelectuais, versatilidade e curiosidade. 
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número pequeno de alunos e a Professora P3 havia faltado, portanto quem 

conduziu a vivência foi o Professor P2. 

O Professor P2 dividiu a sala em grupos de 4 e 5 crianças, separando-os 

fisicamente com o agrupamento de mesas e cadeiras, e solicitando que as 

crianças se mantivessem calmas e atentas para entenderem a atividade.  

A pesquisadora foi apresentada, explicou o que seria feito e que gravaria a 

vivência e, em seguida, o Professor P2 assumiu a execução da atividade, 

enquanto a pesquisadora distribuía o material entre os alunos. 

Também nessa turma tivemos inicialmente problemas com o manuseio e a posse 

do material, pois todos queriam segurá-lo e não conseguiam entender que este 

era um trabalhado em grupo e, por isso, teriam que compartilhar o material. Por 

diversas vezes, o Professor P2 teve que retomar esta questão com eles, falar 

sobre a amabilidade13, mesmo após o início da leitura da atividade. 

Todos queriam participar de seu modo. Eles se empolgavam quando tinham que 

selecionar o produto para colocar na sacola, encontrando dificuldades de 

comunicação entre eles. O Professor P2 aproveitou essa oportunidade para fazê-

los pensar sobre o trabalho em grupo, a cooperação e a amizade. 

A pesquisadora, atendendo ao pedido do Professor P2, o ajuda na mediação da 

montagem das frutas na sacola, ajudando os alunos no entendimento e 

compreensão da situação-problema. Reafirmou-se que cada sacola deveria 

acomodar produtos diferentes, a primeira que estávamos montando naquele 

momento seria somente de frutas e a segunda seria montada com os legumes e 

verduras, quando o Professor P2 continuasse a ler. 

Quando o Professor P2 leu “um quilo de tomate”, eles nos perguntaram quanto 

isso significava. A explicação dele se resumiu em dizer que era bastante, 

facilitando o entendimento para a escolha entre as duas figuras de tomates, uma 

figura com apenas um tomate e outra com algumas unidades.  

                                                             
13 Tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta, serem socialmente agradáveis, calorosos, dóceis e 
leais. 
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Logo após montarem as duas sacolinhas, o Professor P2 anunciou que a 

pesquisadora iria explicar a continuação da atividade. Todos pararam para ouvi-la 

e as explicações dos adesivos foram dadas. 

Também nessa turma, conforme o Professor P2 ia lendo, eles iam oralmente 

dando as respostas e colando as moedas na frente de cada produto. Tivemos que 

intervir em dois grupos para que socializassem as moedinhas, pois duas alunas 

se recusavam em deixar que fossem coladas, queriam-nas para si, segurando-as 

firmemente em suas mãos. 

Quando terminaram de manipular o material, mostraram-nos contentes e 

esperando a nossa aprovação. Na sequência, o Professor P2 solicitou que cada 

grupo formulasse uma pergunta, para isso deu exemplo de como ele faz no seu 

dia a dia, nas atividades que trabalha normalmente em sala de aula. 

Os alunos começaram a fomentar perguntas e, com a mediação do Professor P2, 

finalizaram suas elaborações. Ele as escreveu na lousa, como uma etapa da 

metodologia de Resolução de Problemas. “Quanto foi o total da compra? Quanto 

custaram os legumes? Quanto elas gastaram com as frutas? Quanto foi a maçã? 

Enfim, cada grupo elaborou, pelo menos, uma questão.  

Um grupo em particular veio até a pesquisadora com uma pergunta e questionou 

se estava certo, foi orientado a expor ao Professor P2, estimulando-os a 

compartilhar com a classe a ideia que tiveram. 

Ao finalizar as perguntas, o professor propôs que eles respondessem as mesmas, 

e assim o fizeram, utilizando o material que tinham em suas mãos, pois o 

manuseavam para formularem suas conclusões. Ficaram encantados com a 

atividade. E, no final, três alunos vieram à pesquisadora pedir o material 

manuseado, pois queriam levar para casa. E foi disponibilizado o material para 

esses alunos. 

Essas vivências foram analisadas pelos professores no nono encontro, onde 

refletimos o quanto essa atividade, utilizando a Resolução de Problemas como 

metodologia, contribuiu para o aprendizado da matemática e também se propiciou 

espaço para o aprendizado das Competências Socioemocionais. Os professores, 
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unanimemente, declararam o valor positivo da atividade no aprendizado da 

matemática e das Competências Socioemocionais, porém, essa foi uma atividade 

estanque, única ao longo desse ano. “A atividade que você trouxe naquele dia, 

até o momento, foi a mais diferenciada que eles tiveram até então” (Professor 

P2). 

Anunciaram uma certa frustração em não ter dado continuidade nessa 

intervenção e justificaram que a falta de material pedagógico, a falta de tempo 

para a preparação de material personalizado e a precariedade de recursos e 

ferramentas contribuíram para isso.   

Fica muito difícil se não te dão ferramentas, como um médico vai operar 
se não tem um bisturi? Então, seu trabalho vai ser precário, se te faltam 
recursos. Por vez nós não temos como passar um filme por que a sala 
de vídeo não está funcionando, se a sala está funcionando não tem o 
vídeo ou sumiu o controle, então nada ajuda! (Nono encontro, Professor 
P2).  

Mesmo em sala de aula, às vezes você prepara uma atividade e não dá 
para passar na lousa, porque você está com uma sala e meia, a sua e 
mais a metade da outra e precisa de uma xerox, mas você não tem, está 
quebrada. (Nono encontro, Professora P3) 

 

Apesar dessa realidade caótica, os professores argumentaram que incentivam 

muito a metodologia de Resolução de Problemas com todos em sala de aula, mas 

que se deparam com um grupo pequeno de alunos em condição de 

aprendizagem. Muitos apresentam dificuldades de aprendizagem ou até possíveis 

transtornos de aprendizagem, mas o que realmente os incomodam e chama a 

atenção são aqueles alunos que se recusam, que não querem aprender, que não 

aceitam a condição de estudantes.  

O incentivo é para todos. Aí tem aqueles que teoricamente tem uma 
condição melhor de aprendizado. Aprende e se interessa. Tem aquela 
outra parte em que não tem condição alguma, por vários fatores. E tem 
aqueles que é o principal desafio, que é o que não quer. Não quer. Não 
quer! Você pode vir fantasiado, trazer a aplicação do maior teórico, fazer 
qualquer coisa que o carinha não quer. E o simples fato de ele não 
querer é o bastante para você não conseguir atingi-lo. (Nono encontro, 
Professora P3) 

 

A Professora P3 menciona a importância do desenvolvimento da persistência, 

uma competência social imprescindível para a aprendizagem, inclusive da 
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matemática, pois coloca o aluno na condição de buscar a Resolução de 

Problemas, porém menciona o quanto alguns alunos preferem desistir frente ao 

desafio.  

A falta de vontade deles, porque eles não querem, esse é o grande 
problema, eles não querem. Poxa vida, se tem uma pessoa ali 
(professor) disposta a fazer uma atividade, que não seja uma cópia ou 
uma atividade mecânica[...], mas que seja uma discussão, um problema 
que vai fazer pensar [...]. Eles não querem, pois é muito mais fácil deixar 
de pensar para não ter um problema, ou assumir que não entendeu [...] 
(Nono encontro, Professora P3). 
 

Também argumentam que a variação do número de alunos em classe, a troca de 

alunos ao longo do ano e o abandono escolar comprometem o seu trabalho e o 

próprio processo de aprendizagem dos alunos, pois não conseguem evoluir, nem 

trabalhar com um único grupo coeso ao longo do ano. Precisam estar 

mensalmente retomando ou reiniciando o que foi ensinado. “Fazem uma 

checagem de alfabetização por bimestre e percebem um avanço ínfimo, mínimo” 

(Nono encontro, Professor P2). 

A Professora P1 afirma que, com o segundo ano, devido à maturidade e o próprio 

processo de desenvolvimento infantil, consegue obter melhores resultados, porém 

muito aquém do esperado para a idade e ano letivo. Comenta que trabalha com 

matemática diariamente e que, mesmo assim, em avaliações, não obtém bons 

resultados, mas que, apesar disso tudo, seus alunos gostaram muito da atividade 

desenvolvida proposta por essa pesquisa e que alguns poucos desenvolveram e 

apreenderam novos conceitos e conteúdos matemáticos. 

 

4.2. Condições Docentes 

 

“Trabalhar o socioemocional talvez seja o mais importante de tudo, tanto para o 

professor como para o aluno”, é com essa afirmação do Professor P2 (Nono 

encontro) que iniciamos a análise do quanto a Educação Socioemocional pode 

contribuir na prática e na formação do professor. 
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O Professor P2, em momento de desabafo, menciona a necessidade de 

desenvolver a autoconsciência14 e a autogestão15, descritas no grupo de 

competências da Aprendizagem Social e Emocional da Organização CASEL, 

como sendo indispensáveis para a saúde mental dos professores e 

consequentemente para seus alunos. O quanto é necessário o aprendizado da 

regulação emocional, não somente reconhecendo, nomeando as emoções, mas 

sabendo lidar com elas de forma a expressar um comportamento adequado.  

A sala gritava incessantemente, o assistente técnico educacional entrou 
em sala para ver se me rendia, a sala estava fora de controle e todos 
gritavam e uma aluna me xingava [...]. Em um determinado momento, 
lógico que eu me envolvi com aquilo, porque estava sendo acuado em 
uma parede com várias crianças em minha volta, que lá para tantas 
acabei falando de forma inadequada, preconceituosa, colocando para 
fora todos os meus recalques. Porque chega num determinado momento 
que você não aguenta mais, extrapola. Não tem quem te ajude, não 
tenho para quem recorrer (Nono encontro, Professor P2). 
 

Essa realidade escolar da qual estão inseridos, também está atrelada ao precário 

relacionamento que eles, enquanto profissionais da educação, têm com as 

famílias, na dificuldade de trazê-las para participarem das atividades e se 

envolverem com o espaço escolar, na falta de parceria na continuidade do 

aprendizado escolar e, principalmente, na ausência de valoração, por parte dos 

pais, do trabalho realizado pela escola.  

Alegam que muitos veem a escola apenas como um lugar para deixarem seus 

filhos enquanto trabalham e não como um espaço de aprendizagem, e relatam 

também as várias tentativas frustradas de aproximarem a família da escola, 

portanto, não conseguindo vislumbrar alguma mudança na comunidade em 

questão. 

E como diz a Professora P1, a nossa proposta não é ensinar em termos 
acadêmicos, a nossa proposta vai muito mais além, é cuidar! Essas 
pessoas vêm aqui para serem cuidadas, se alimentarem. Elas vêm aqui 
porque tem que ficar em algum lugar durante todo o dia. A proposta não 
é fazer com que eles aprendam! Você pode até tentar, como diz a 

                                                             
14 A capacidade de reconhecer, com precisão, as próprias emoções e pensamentos e suas influências no 
comportamento. Isso inclui avaliar, com precisão, suas forças e limitações e possuir um senso de confiança 
e otimismo bem fundamentado. 
15 A capacidade de regular as próprias emoções, pensamentos e comportamentos de forma eficaz em 
situações diferentes. Isso inclui o gerenciamento do estresse, controlar impulsos, motivando a si mesmo, e 
definindo e trabalhando para alcançar objetivos pessoais e acadêmicos. 
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Professora P1, e a gente realmente tenta, enxuga gelo todos os dias! 
Mas o número de problemas com eles e com relação à instituição é tão 
grande que você acaba ficando absorvido pelo todo. (Nono encontro, 
Professor P2) 

 

Citam outro aspecto relevante à educação dessas crianças, quando informam 

que, em grande parte destas famílias, as mães ocupam a posição de provedora 

de sustento de seus lares, o que acarreta, segundo esses professores, a uma 

sobrecarga nas funções dessas mulheres. Por muitas vezes, elas não conseguem 

ter energia e tempo para atender às necessidades escolares/educativas de seus 

filhos ao final do dia, deixando para a escola e as ONGs do bairro essa função. “A 

mãe trabalha fora, tem que chegar e trabalhar em casa e ainda tem que cuidar 

dos filhos, aí então, o cuidar dos filhos acaba ficando fora” (Nono encontro, 

Professora P3). 

É notório, segundo esses professores, a ausência da consciência social16 por 

parte das crianças, seus familiares e alguns professores, pois a escola é 

acometida por inúmeros furtos de material didático e pedagógico, por atos de 

vandalismo e até mesmo sequestro de professor, e nenhuma providência é 

tomada e nenhuma mudança é declarada. A relação de desrespeito com o outro é 

tamanha que se estende além das relações entre os alunos, atingindo todos os 

profissionais que trabalham no espaço escolar.   

As salas de ciências e de geografia com televisão que um professor 
conseguiu a partir de um projeto que ele fez, são encontradas sem 
chaves, abertas, depredadas (Nono encontro, Professora P1). 
 
Assim como hoje a Professora P3 encontrou o armário dela arrombado e 
nada mais dentro do armário, e já era a quarta vez no ano (Nono 
encontro, Professor P2). 
 

A situação de desconsideração com o papel da escola é muito grande a ponto de 

mencionarem que alguns alunos se mantêm com a mochila nas costas o tempo 

todo, com o intuito de arranjarem um jeito de saírem da escola a qualquer 

momento e irem embora. 

                                                             
16 A capacidade de assumir a perspectiva de empatia para com os outros de diversas origens e culturas, 
para entender as normas sociais e éticas do comportamento e para reconhecer a família, a escola e os 
recursos da comunidade e suportes. 
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Eles vêm com uma mala, a qual eles não tiram das costas, eles estão de 
prontidão para irem embora. A qualquer momento ele vai embora. Ou ele 
vai embora fugindo, ele foge pelos buracos que existem na cerca do 
parque, ou ele pula o muro (Nono encontro, Professor P2).  
 
Ou simplesmente ele entra na secretaria e aperta o botão e vão. (Nono 
encontro, Professora P3). 

 

A Professora P1 relata que seus alunos do primeiro ano são, em grande parte, 

dóceis, porém o que tem constatado nessa escola é que, com o passar dos anos 

letivos, essa característica, principalmente a partir do terceiro ano, se perde. “A 

minha sala é muito acolhedora, mas, ao passar do tempo, eu sei que isso não vai 

perdurar, a semente que eu plantei ela vai morrer, ela vai morrer seca.” 

Reafirmam, portanto, a necessidade de uma Educação Socioemocional ao longo 

de vários anos e, de preferência, até o Ensino Médio e também que seja 

abrangente à comunidade.    

Os professores expressam a consciência de que não depende exclusivamente de 

suas ações para mudarem tal cenário escolar e, inclusive, defendem a ideia de 

transformações sociais e de novas políticas públicas que coloquem a Educação 

na agenda das prioridades.  

Acreditam que a Educação é utilizada como instrumento de controle da população 

pelo Estado, mascarando e minimizando a desigualdade social. “[...] proposta da 

escola pública é montar uma massa, grande suficiente para servir de mão de obra 

barata para a sociedade. [...] esses métodos de controle do Estado funcionam 

muito bem, como a Igreja, a Escola, serve para doutrinar o aluno” (Nono encontro, 

Professor P2). 

Constatar que uma escola não tenha professores suficientes para seus alunos, 

que uma escola fique ao longo de nove meses sem professor de Artes, 

Informática e Inglês, que não existam funcionários suficientes para cuidar dessas 

crianças nos intervalos, que falta merenda adequada etc. São situações que 

provocam indignações, os professores não vislumbram uma solução a curto 

prazo, acreditam que essa situação acaba comprometendo o trabalho de todos os 

professores, pois quando os alunos estão com esses especialistas, os 

professores teriam ou deveriam ter tempo para preparar uma atividade, uma aula 
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diferenciada, mas isso não acontece. “Nossa própria aula caiu de qualidade, 

porque eu tenho menos tempo para preparar alguma coisa para eles” (Nono 

encontro, Professor P2).   

Pensam em mudança de currículo, em formação continuada de professores, mas 

alegam que não se limita apenas a isso, são necessárias uma mudança estrutural 

e melhor comunicação dentro da escola entre todos os professores. A falta de 

comprometimento por parte de alguns professores, a diferença de postura frente à 

comunidade compromete a continuidade e a qualidade da educação.  

A comunicação é péssima dentro da escola, as pessoas não sabem o 
que se passa em momento algum [...] A própria instituição propicia isso 
(Nono encontro, Professor P2).  

Também tem aqueles que vão para outra escola, tem acúmulo de 
trabalho, não tem tempo, mas é a falta de comunicação que complica 
bastante (Nono encontro, Professora P1). 

 

Concluem a discussão trazendo à tona duas questões muito abordadas 

atualmente: a questão do papel de pesquisador para o professor e a questão de 

período integral para os anos iniciais no Ensino Fundamental e, nos dois casos, 

alegam inviabilidade, por falta de tempo, recursos e profissionais nas escolas. 

Querem que o professor seja um grande pesquisador, que horas? [...] 
não existe esse momento (Nono encontro, Professor P2).  

As pessoas esquecem que o professor não tem como trabalhar um 
período só, muitas vezes tem que trabalhar os três períodos para 
sustentar mulher, filhos e etc. (Nono encontro, Professora P1). 

Estamos com as crianças em período integral, você está ouvindo eles 
aqui na quadra, eles estão jogados na quadra (Nono encontro, Professor 
P2).  

Eles estão cumprindo o horário (Nono encontro, Professora P3).  

Eles estão fazendo o que bem entendem, estão subindo na cerca, dando 
um na cara do outro, porque estão com duas pessoas que não tem o 
menor preparo para assistir os alunos (Nono encontro, Professor P2).  

E nem obrigação, pois se propuseram em ajudar, pois tomam conta do 
corredor e passaram a tomar conta ali fora (Nono encontro, Professora 
P3). 

 

A Professora P3 (nono encontro) finaliza propondo uma reflexão para os órgãos 

competentes: da possibilidade de se criar projetos de desenvolvimento 

socioemocional ou socioeducativo para trabalhar com essas crianças que 
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permanecem na escola em período integral, ao invés de deixá-las sem atividades 

e abandonadas em uma quadra. 

A seguir, pronunciamos as considerações finais de nosso estudo diante das 

análises e reflexões obtidas com as percepções dos professores. 
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COLHENDO FRUTOS E APRESENTANDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

SOBRE A UTILIZAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Um problema da nossa sociedade atual é que temos uma atitude diante 
da educação como se ela existisse apenas para tornar as pessoas mais 
inteligentes, para torná-las mais criativas. [...] A utilização correta da 
nossa inteligência e conhecimento consiste em provocar mudanças de 
dentro para fora, para desenvolver um bom coração. (Tenzin Gyatso, 
Décimo Quarto Dalai Lama, fevereiro de 2000). 

 

Nesta parte, no encerramento do nosso estudo, diante da análise e da reflexão 

dos resultados obtidos durante a pesquisa e relatados no corpo dessa 

dissertação, pronunciamos a questão de pesquisa proposta inicialmente: quais 

são as contribuições de estudos sobre o desenvolvimento de Competências 

Socioemocionais e Resolução de Problemas para a formação de professores? 

Por considerar o professor como mediador do processo de aprendizagem de seus 

alunos e pela percepção dos professores de que o ensino da matemática se 

processa a partir de situações-problema da realidade de seus alunos e do 

contexto em que estão inseridos é que declaramos que são inúmeras as 

contribuições dos estudos sobre Competências Socioemocionais e Resolução de 

Problemas na formação do professor. 

Ao adquirir este conhecimento, o professor consegue facilitar e incrementar a sua 

prática pedagógica, contribuindo na compreensão, entendimento e aplicação dos 

conceitos e conteúdos matemáticos.  

Ele torna-se motivado frente ao seu trabalho, pois terá recursos para contribuir de 

forma efetiva na formação integral dos alunos, valorando as questões cognitivas, 

emocionais, éticas e sociais, sabendo relacioná-las e abordá-las em um contexto 

de sala de aula. Também terá condições de articular esse aprendizado para fora 

da sala de aula, estendendo-o até a comunidade. 

É também a partir deste conhecimento que o professor pode estimular e 

incentivar a atitude investigativa em seus alunos, demonstrando a importância do 

papel do aluno na construção do seu próprio saber, valorando a iniciativa e o 

engajamento dos alunos frente às situações-problema. 
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E, principalmente, usará este conhecimento como a finalidade profilática, 

preventiva de saúde mental, não somente para si como também para seus 

alunos.  

Diante da realidade escolar apresentada pela percepção dos professores da 

escola municipal da zona sul de São Paulo, onde falta-lhes acolhimento, 

direcionamento, conhecimento, práticas e novas políticas públicas, fica declarada 

a importância do manejo da regulação emocional, propiciando ao professor o 

reconhecimento, validação e avaliação de suas emoções, forças e limitações 

dentro de sua prática de trabalho. Além disso, pode desenvolver confiança e 

otimismo em suas ações e possíveis mudanças em sua prática pedagógica. 

Simultaneamente, pode gerenciar melhor o estresse e direcionar seu foco para 

seus objetivos pessoais, profissionais e acadêmicos. 

É com o desenvolvimento da consciência social, a empatia, que se verifica uma 

melhor percepção da realidade, respeitando e aceitando as normas sociais e 

éticas do comportamento humano. 

Portanto, isso pode facilitar o estabelecimento e manutenção dos relacionamentos 

saudáveis entre alunos, profissionais da educação e comunidade, desenvolvendo 

a cooperação, a resistência à pressão social inadequada e aprendendo a 

negociar conflitos de forma assertiva, com a finalidade de promover o bem-estar 

de si e dos outros. 

Considerando que investigamos um grupo de três professores na análise e 

desenvolvimento de uma situação-problema em sala de aula, tendo como foco as 

Competências Socioemocionais e a Resolução de Problemas, percebemos que a 

Educação Socioemocional é um processo de aprendizagem desenvolvido 

concomitantemente com o aprendizado da matemática. 

Fica evidenciado que não há necessidade de um material específico ou uma 

disciplina determinada para abordar tal aprendizagem, pois percebemos que a 

metodologia de Resolução de Problemas cria espaço, indica oportunidade para o 

desenvolvimento de Competências Socioemocionais e, principalmente, demonstra 

a necessidade de formação do professor para que ele aprenda práticas de como 

desenvolver tais competências em suas aulas.  
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Para ilustrar tal afirmação, apresentamos algumas situações ocorridas nas 

vivências da situação-problema em sala de aula, como, por exemplo, a dificuldade 

dos alunos em compartilhar o material utilizado na situação-problema e a ação 

dos professores ao abordarem e discutirem com eles, por inúmeras vezes, a 

questão da resolução de problemas, da cooperação, da solidariedade, do respeito 

e da amizade no trabalho em grupo.  

Também foi possível aos professores trabalharem a persistência, a iniciativa, o 

engajamento e a autonomia no momento da formulação de questões pelos 

grupos. 

Além desses exemplos, vale mencionar a iniciativa dos professores em ensinar a 

regulação emocional quando percebida a agitação das crianças no momento de 

discussão entre elas e na exposição de suas conclusões, fazendo-as reconhecer 

suas emoções e mostrando a expressão delas por meio dos possíveis e 

diferentes comportamentos frente às relações sociais criadas em um grupo. O 

professor propiciou um momento de reflexão para que os alunos avaliassem o 

quanto tal comportamento poderia facilitar ou não o processo de aprendizagem. 

Portanto, propor a Educação Socioemocional em aulas de matemática, a ser 

desenvolvida e ensinada em situações de Resolução de Problemas e também 

incorporá-la na formação continuada dos professores, aproxima as emoções, os 

sentimentos e as habilidades sociais da matemática, ou seja, indica a relação da 

afetividade com a cognição em um contexto escolar. 

Desenvolvendo tal aprendizado e trabalhando o significado de empatia na 

comunidade, estaremos abarcando e, pelo menos, minimizando questões 

importantes levantadas na percepção dos professores nesta pesquisa, e que têm 

relação direta com a melhoria da Educação em nosso país. Referimo-nos, 

principalmente, à questão de segurança pública e a necessidade de criação de 

políticas públicas educacionais, com um planejamento de longo prazo e que não 

seja alterado a partir dos interesses eleitorais e partidários.  

As ligações das Competências Socioemocionais com o desenvolvimento 

cognitivo, percebidas nas vivências da situação-problema, trouxeram uma 

mudança no modo de olhar dos professores frente a esse conhecimento, pois, 
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inicialmente, os professores diziam praticar a Educação Socioemocional sem 

consciência e de forma esporádica, porém, no último encontro, passaram a 

considerá-la imprescindível para o trabalho deles e para a formação de seus 

alunos, alegando que se tivessem tido acesso a esse conhecimento 

anteriormente, estariam em melhores condições docentes e, provavelmente, não 

solicitariam transferência dessa escola. 

Portanto, de modo geral, a análise dos dados obtidos nos permite afirmar que 

houve mudança na percepção dos professores frente à relação entre a Educação 

Socioemocional e a Matemática.  

Sugerimos, como expectativa de pesquisas futuras, a possibilidade de relacionar 

os conteúdos matemáticos com as Competências Socioemocionais, especificando 

um planejamento e práticas pedagógicas para o professor.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética  
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ANEXO 2 – Texto discutido com os professores no quinto encontro 

 

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL 

 

CASEL identificou cinco conjuntos inter-relacionados de competências cognitivas, 

afetivas e comportamentais. As definições dos cinco grupos de competência para 

estudantes são: 

 

• Autoconsciência: A capacidade de reconhecer com precisão as próprias 

emoções e pensamentos e suas influências no comportamento. Isso inclui 

avaliar com precisão suas forças e limitações e possuir um senso de 

confiança e otimismo bem fundamentado. 

• Autorregulação: A capacidade de regular as próprias emoções, 

pensamentos e comportamentos de forma eficaz em situações diferentes. 

Isso inclui o gerenciamento do estresse, controlar impulsos, motivando a si 

mesmo, e definindo e trabalhando para alcançar objetivos pessoais e 

acadêmicos. 

• Consciência social: A capacidade de assumir a perspectiva de empatia 

para com os outros de diversas origens e culturas, para entender as 

normas sociais e éticas do comportamento e para reconhecer a família, a 

escola e os recursos da comunidade e suportes. 

• Habilidades de relacionamento: A habilidade de estabelecer e manter 

relacionamentos saudáveis e gratificantes com diversos indivíduos e 

grupos. Isso inclui comunicar-se com clareza, escutar ativamente, 

cooperar, resistir à pressão social inadequada, negociando conflitos de 

forma construtiva, e buscar e oferecer ajuda quando necessário. 

• Tomada de decisão responsável: A capacidade de fazer escolhas 

construtivas e respeitosas sobre o comportamento pessoal e interações 

sociais com base na consideração de padrões éticos, as preocupações de 

segurança, normas sociais, a avaliação realista das consequências de 

várias ações, e o bem-estar de si e dos outros. 
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2013 CASEL GUIDE: effective Social and Emotional Learning programs preschool and Elementary School Edition p.9 – Tradução nossa. 
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ANEXO 3 – Texto discutido com os professores no sexto encontro 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 



86 
 

 

  



87 
 

 

  



88 
 

 

  



89 
 

 

  



90 
 

 



91 
 

 

  



92 
 

 

  



93 
 

 

 



94 
 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Questionário de identificação do professor 

 

Nome: ____________________________________________________________ 

Data de nascimento: __________________________Sexo: ___ Fem.    ___Masc. 

Local de nasc.: ________________________  Estado civil: __________________ 

Endereço: _________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Fone: __________________________ celular: ___________________________ 

 

Formação:  (   ) Ensino Médio  (   ) Ensino Superior  (   ) Pós-graduação 

          (   ) Mestrado   (   ) Doutorado 

Curso: ____________________________________________________________ 

Nome da Instituição: ________________________________________________ 

Curso: ____________________________________________________________ 

Nome da Instituição: ________________________________________________ 

 

Início e local de atividade como docente nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental: ______________________________________________________ 

 

Experiência profissional 

Local:  ___________________________________________________________ 

Período: _____________________ Função: _____________________________ 

Local:  ___________________________________________________________ 
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Período: _____________________ Função: _____________________________ 

Local:  ___________________________________________________________ 

Período: _____________________ Função: _____________________________ 

 

Anotações gerais 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Eu, Alexandra Amadio Belli, declaro que sou responsável pela pesquisa 

“Percepções dos professores, das séries iniciais do Ensino Fundamental, sobre 

Resolução de Problemas e Competências Socioemocionais no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática”. Esta pesquisa tem por objetivo investigar 

um grupo de professores na elaboração e desenvolvimento de uma situação-

problema em sala de aula, tendo como foco a Resolução de Problemas e 

Competências Socioemocionais. 

Para sua realização, a princípio contataremos nossos sujeitos da pesquisa os 

quais serão profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática, teremos como fonte de dados atividades por eles desenvolvidas e 

aplicadas em sua prática de ensino de um determinado conteúdo matemático 

para crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental I. Para coleta de dados 

utilizaremos questionário, entrevista semiestruturada, com registro de áudio, vídeo 

e fotográfico e observação direta. 

Buscaremos por meio das entrevistas semiestruturadas um registro sobre o relato 

dos nossos sujeitos de pesquisas sobre sua prática e também o seu ponto de 

vista em relação ao envolvimento e resultados obtidos pelos alunos no processo 

de ensino e aprendizagem adotado. 

Não estão previstos riscos ou desconfortos para os sujeitos da pesquisa, uma vez 

que a investigação contempla a observação de sua prática. Esperamos que nossa 

intenção de pesquisa tenha grande relevância para os professores que 

demandam de conhecimentos adequados para o ensino da Matemática, 

promovendo compreensão da relação Resolução de Problemas e Competências 

Socioemocionais e repercussões desses conhecimentos na prática de sala de 

aula.  

Durante todo o período da pesquisa o participante terá o direito de esclarecer 

qualquer dúvida ou solicitar qualquer outro esclarecimento, bastando para isso 

entrar em contato com a pesquisadora, utilizando o telefone ou e-mail 

disponibilizados, ou com o Conselho de Ética em Pesquisa da PUC/SP. 
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O participante tem o direito garantido de não aceitar participar ou de retirar sua 

permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou reparação, pela 

sua decisão. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais, e serão divulgadas apenas 

em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, 

a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua 

participação com o uso de nomes fictícios. Serão utilizadas gravações de áudio e 

vídeo, porém também garantimos o sigilo. 

Não constam gastos para os participantes na pesquisa, caso ocorram serão 

assumidos pela pesquisadora. Também fica garantida a indenização em casos de 

danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme 

decisão judicial ou extrajudicial. Este documento está em duas vias, sendo uma 

pertencente ao participante voluntário e a outra arquivada com a pesquisadora. 

 

CONVITE 

 

Venho por meio desta convidá-lo(a) a participar da pesquisa intitulada 

“Percepções dos professores, das séries iniciais do Ensino Fundamental, sobre 

Resolução de Problemas e Competências Socioemocionais no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática”. O documento anexo, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE), contém todas as informações 

necessárias sobre a pesquisa que estamos realizando. A sua colaboração neste 

estudo será de grande importância, mas caso desista de participar a qualquer 

momento poderá fazê-lo sem qualquer prejuízo ou reparação por sua decisão. 
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AUTORIZAÇÃO 

Eu, ______________________________________________________, residente 

e domiciliado na ___________________________________________________, 

portador da cédula de identidade, RG __________________________, inscrito no 

CPF _____________________________, concordo , de livre e espontânea 

vontade, em participar como voluntário no estudo “Percepções dos professores, 

das séries iniciais do Ensino Fundamental, sobre Resolução de Problemas e 

Competências Socioemocionais no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática”. Confirmo a leitura do documento TCLE, bem como todos os 

eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. 

São Paulo, ______ de ________________ de 2016. 

Assinatura do Sujeito da Pesquisa: _____________________________________ 

Assinatura Pesquisador Responsável: __________________________________ 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA DO SEGUNDO ENCONTRO 

 

1. Que conteúdo de matemática você gosta de ensinar? 

2. Conte-me como você trabalha em sala de aula esse conteúdo. 

3. Você percebe se seus alunos também gostam e aprendem esse conteúdo 

quando você ensina? 

4. Como você percebe que eles gostaram e aprenderam ou não? 

 

 

5. Que conteúdo de matemática você sente dificuldade para ensinar? 

6. Conte-me como você trabalha em sala de aula esse conteúdo. 

7. Você percebe se seus alunos aprenderam esse conteúdo quando você 

ensina? 

8. Como você percebe que eles aprenderam ou não? 
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APÊNDICE D – Situação-problema 

 

Instruções: 

• Atividade deverá ser em grupo (4 crianças) com o primeiro ano e em dupla 

com o segundo ano; 

• A atividade será lida e explicada oralmente pelo professor e apresentada 

com material concreto; 

• É dado um tempo para que cada grupo formule uma pergunta sobre a 

situação; 

• Professor irá observar, organizar, mediar, controlar e incentivar a atividade; 

• Será solicitada a pergunta de cada grupo oralmente e trabalhada a 

resposta com todos os grupos; 

• Todos os resultados serão transcritos ou desenhados na lousa. 

• A cada rodada de resultados os alunos serão chamados para uma 

assembleia plena (Plenária) onde defenderam seus pontos de vistas. 

• Serão trabalhados os pontos de dificuldades encontrados pelos alunos. 

• Caso na primeira rodada não surjam perguntas que envolvam os números, 

será solicitado na segunda rodada essa demanda aos alunos. 

• Segue a atividade com uma nova demanda e assim sucessivamente. 

• Busca o consenso final. 

• É feita a formalização do conteúdo, uma síntese do que se objetivava 

aprender a partir da situação. 
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Situação-problema: 

A Mariana e sua mãe foram à feira comprar frutas, verduras e legumes. Elas 

saíram com a lista de compras nas mãos e com duas sacolas para transportá-la. 

Quando chegaram na banca de frutas, a mãe de Mariana pediu ao feirante 4 

maçãs, pois todos na casa dela adoram maçãs. Cada maçã custou 1 real. 

Também pediu 1 dúzia de bananas que custou R$ 3,00 e meia dúzia de laranjas 

que custou dois reais. 

Colocaram tudo em uma sacola e foram para a banca de verduras e legumes.  

A mãe de Mariana pediu ao feirante 1 kg de tomate que custou 4 reais. Pediu 4 

pés de alface, mas só pegou 2, porque as folhas estavam muito feias e pagou 1 

real por pé de alface.  Também pediu 3 cenouras e pagou R$ 3,00.  

As compras dessa segunda barraca foram todas colocadas na segunda sacola. 

Com as duas sacolas cheias elas voltaram para casa. 

 

Tópico de discussão: 

Quais habilidades sociais e emocionais vocês podem observar nessa atividade?  
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APÊNDICE E – Material Manipulativo 

 

 

 

Imagens de frutas: maças, laranjas e bananas 

 

 

Imagens de verduras e legumes: tomates, cenouras e alfaces 



103 
 

 

Cartela de adesivos (simbolizando moedas de um real) e duas sacolas de plástico 
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Sacola de frutas montada pelos alunos, após a escuta e interpretação da situação-

problema 
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Sacola de verduras e legumes montada pelos alunos, após a escuta e interpretação da 

situação-problema 


