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RESUMO

Esta pesquisa teve por objetivo estudar a evolução de

conhecimentos alcançada por alunos de 5a a 8a séries do ensino fundamental a

respeito do sentido amplo da relação de ordem ‘chegar antes ou ao mesmo

tempo que’, ao se aplicar uma seqüência didática elaborada à luz do quadro

teórico de Brousseau. Foram propostos aos alunos problemas envolvendo

ordenações de personagens, de modo a levá-los a manipular relações de ordem

não-numéricas. A análise das respostas contou não só com elementos da Teoria

das Situações Didáticas, de Brousseau, mas também com elementos da

impregnação da Língua Materna, de Machado, e do conhecimento tácito, de

Polanyi. Com o auxílio desses referenciais, as respostas puderam ser agrupadas

em categorias, nas quais se evidenciam não apenas procedimentos para a

busca de soluções, mas também fatores que facilitaram e outros que

dificultaram o alcance de todas as soluções possíveis — fatores esses

relacionados com o contrato didático, com a impregnação da Língua Materna e

com influências de outras áreas de conhecimento. Os resultados obtidos

permitiram concluir que os alunos não tinham familiaridade com problemas com

múltiplas soluções, nem com problemas envolvendo ordenações não-numéricas,

mas que puderam progredir ao vivenciarem a aplicação da seqüência didática

proposta.



ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate the evolution that could

be reached by students of 5th-8th grades in their knowledge of the broad sense

of the order relationship ‘arriving before or at the same time as’ during the

delivery of a didactic intervention designed in the light of the theoretical

framework of Brousseau. Students were challenged with problems dealing with

the arrangement of characters in order of arrival, thus requiring non-numerical

order relationships to be handled. For analyzing the answers, elements of

Brousseau’s Theory of Didactical Situations were employed, along with

elements of Machado’s investigations on the mechanisms of mother-tongue

imbuement and of Polanyi’s reflections on the structure of tacit knowing. With

the help of these referentials, the answers were grouped into categories, which

enabled problem-solving procedures to be observed, in addition to factors that

were found to have facilitated or hindered the students’ search for all the range

of solutions. These factors were related to the didactical contract, to

mechanisms borrowed from the mother tongue, and to influences derived from

other fields of knowledge. Results revealed that despite their lack of previous

practice with problems having multiple solutions or with those involving non-

numerical ordering, students were able to evolve in their knowledge by

experiencing the teaching sequence delivered to them.
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APRESENTAÇÃO

Esta dissertação é o resultado de uma pesquisa que teve por

objetivo verificar se a aquisição da concepção ampla de termos relativos a

tempo em problemas de ordenação, por parte de alunos de 5a a 8a séries, pode

resultar de um processo de intervenção didática.

Adicionalmente, propusemo-nos a verificar se os resultados relativos

à evolução dos conhecimentos dos alunos sujeitos a uma mesma intervenção

didática seriam similares ou não em diferentes séries.

No Capítulo 1 apresentamos a problemática desta pesquisa,

destacando os estudos que nos esclareceram a direção em que deveríamos

encaminhar nossa investigação.

No Capítulo 2 discorremos sobre as referências que compuseram o

quadro teórico adotado, que consistiram de elementos da Teoria das Situações

Didáticas, de Brousseau, elementos teóricos sobre a impregnação da Língua

Materna na Matemática, de Machado, e elementos teóricos sobre o

conhecimento tácito, de Polanyi.

No Capítulo 3 tratamos das escolhas metodológicas e dos

procedimentos de pesquisa.

No Capítulo 4 descrevemos nossas observações e análises quanto à

participação dos alunos durante a aplicação das três sessões da seqüência

didática aplicada e quanto às respostas que ofereceram aos problemas.

No capítulo 5 apresentamos as entrevistas com profissionais da

escola pesquisada e uma investigação em livros didáticos de 5ª a 8ª séries do

Ensino Fundamental avaliados com distinção pelo MEC.

Finalmente, no capítulo 6 apresentamos as conclusões finais e uma

súmula das observações coletadas ao longo da aplicação desta intervenção

didática.
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CAPÍTULO 1 — PROBLEMÁTICA

Na Educação Matemática, o trabalho com relações ocupa lugar

proeminente.

No ensino básico de Matemática, alguns tipos de relações são

amplamente explorados. É o caso das relações de semelhança, de equivalência,

de congruência,... Tão importantes quanto essas, porém, são as relações de

desigualdade de ordem. Apreendendo-as, o aluno pode comparar dois ou mais

entes e se tornar capaz de ordenar, fazer estimativas e alcançar soluções para

diversos problemas.

Outras relações, porém, são abordadas de maneira não-sistemática

ao longo do ensino básico.

A relação de ordem, no ambiente escolar, apresenta características

peculiares. Em seu aspecto numérico, é explorada desde os primeiros estágios

de aprendizado (como na ordenação dos números naturais). Relações de ordem

não-numéricas, no entanto, são abordadas de maneira descontínua ao longo

dos anos do ensino básico.

No ensino da Matemática, isso se evidencia na maneira como a

relação de ordem é contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil,

1998), que traçam diretrizes para o Ensino Fundamental:

Localização na reta numérica de números racionais e reconhecimento

de que estes podem ser expressos na forma fracionária e decimal,

estabelecendo relações entre essas representações. (Brasil, 1998,

p.71)

Em livros didáticos, do mesmo modo, a ênfase da relação de ordem

parece recair sobre a ordenação de números. Os exercícios e problemas que

versam sobre relações de ordem não-numéricas são minoritários dentro dessas

obras.
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A exigüidade do trabalho com relações de ordem não-numéricas no

ambiente escolar pode levar os alunos a desenvolver (ou a ater-se a)

concepções pessoais sobre elas, concepções essas que podem diferir de seu

sentido matemático. Caso isso ocorra, esses alunos se verão impossibilitados de

oferecer soluções a problemas reais que envolvam essas relações. Esse aspecto

tem despertado o interesse de alguns pesquisadores.

Maranhão (1996), investigando as diversas concepções apresentadas

por alunos de 9 a 12 anos sobre ordenações no tempo, detectou que estes

apresentavam dificuldades tais como a confusão entre as expressões ‘chegar

adiantado’ e ‘chegar depois’, bem como o uso de relações como ‘chegar antes

de’ apenas em sua acepção restrita. Conclui a autora que essas dificuldades

levam a um comprometimento de representações de datas em retas, uma vez

que esse tipo de tarefa requer dos alunos uma síntese das propriedades de

ordem, distância e intervalo. Essa pesquisadora considerou os problemas

relacionados ao tempo, em particular a ordenação, como resultantes de um

processo de desenvolvimento didático anteriormente vivenciado por esses

alunos, e não como dificuldades relacionadas a estágios de desenvolvimento

cognitivo, como fora proposto por Piaget (1996).

Igliori et al. (2000), por sua vez, empreenderam uma pesquisa com

alunos de 10 e 11 anos da 5ª série do Ensino Fundamental a respeito de

concepções sobre a relação de ordem ‘chegar antes de’. Nessa investigação

procuraram elucidar se:

(...) há ou não impregnação do uso cotidiano nas concepções dos

estudantes, com o propósito de saber se eles podem atribuir

significado amplo a termos como chegar antes de, ou se, ao contrário,

só atribuem significado restrito, usando o termo chegar antes de

como chegar imediatamente antes de na solução de um problema

envolvendo relações de ordem e sem referências numéricas; se é ou

não plausível aos alunos chegarem a conclusão de que chegar junto

de é estabelecer comparação na relação de ordem chegar antes ou

junto de; se os alunos atribuem ou não significado amplo às negações

desses termos (não chegar depois de significa chegar antes de ou

chegar junto de). (Igliori et al., 2000, p. 3.71-3.77)
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Essas autoras propõem problemas sem referências numéricas por

considerarem que o uso de números em questões que envolvem ordenações no

tempo pode limitar os significados que os alunos poderiam atribuir aos termos

relativos a tempo. Além disso, consideram que os números podem constituir

fonte de erros nesses problemas.

A conclusão a que chegaram foi que os alunos apresentavam

concepção restrita dos termos relativos a tempo utilizados nos problemas

propostos, limitação essa influenciada pelo uso cultural. Segundo as autoras,

essa concepção pôde ser ampliada ao se efetuar uma intervenção didática com

os alunos.

Por estímulo dessas pesquisas, propusemo-nos a buscar respostas

para a seguinte questão: A aquisição da concepção ampla de termos relativos a

tempo em problemas de ordenação é resultante de um processo didático,

independentemente da série cursada? Adicionalmente, propusemo-nos a

verificar se os resultados relativos à evolução dos conhecimentos dos alunos

sujeitos a uma mesma intervenção didática seriam similares ou não em

diferentes séries.

Tendo isso em mente, acolhemos os argumentos de Igliori et al.

(2000) quanto à proposição de problemas sem referências numéricas, e

decidimos empreender a presente investigação, que consistiu na aplicação e

análise de uma seqüência didática formulada para promover a aprendizagem do

significado matemático das expressões ‘antes de’, ‘junto de’ e ‘depois de’, no

contexto de relações de ordem do tipo ‘chegar antes ou junto de, chegar depois

ou junto de’.

Uma maior reflexão sobre as questões de pesquisa levou-nos a

investigar se o tratamento dado às atividades de ordenação numéricas, pelos

livros didáticos de Matemática ou pelo professor, poderiam reforçar o uso

limitado de termos relativos à ordenação no tempo. Decidimos então verificar o

grau com que os livros didáticos de Matemática dirigidos às últimas quatro

séries do Ensino Fundamental estariam dando maior ênfase a essas atividades
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de ordenação numéricas em detrimento das que não apresentam referências

numéricas.

Para dar forma a nossa investigação, procedemos a um estudo das

pesquisas de Maranhão e de Igliori et al., visando obter elementos para a

elaboração de problemas que não se apoiassem em referências numéricas, mas

que envolvessem relações de ordem no domínio do tempo. Apoiamo-nos

também nos princípios da Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (1997).

Para a análise dos resultados, valemo-nos, ademais, de elementos

teóricos de Machado (1998), beneficiando-nos de sua visão da influência

cultural, o que trouxe para nossa questão elementos da provável impregnação

mútua entre língua materna e Matemática:

Entre a Matemática e a Língua Materna existe uma relação de

impregnação mútua. (...) É necessário reconhecer a essencialidade

dessa impregnação e tê-la como fundamento para a proposição de

ações que visem à superação das dificuldades com o ensino de

Matemática. (Machado, 1998, p.10)

Optamos também por considerar as produções de alunos, resultantes

da seqüência didática aplicada, sob a ótica do conceito de saber tácito,

explicitado por Polanyi, que nos foi relevante por oferecer um contraponto

qualitativo para os critérios de sucesso/insucesso na aquisição de

conhecimento.
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CAPÍTULO 2 — QUADRO TEÓRICO

2.1 Elementos da Teoria das Situações Didáticas

A proposta didática de Brousseau é a de oferecer meios para que o

aluno desenvolva, tanto quanto possível por si mesmo, os conhecimentos

matemáticos que necessitará para resolver questões com que irá se deparar

fora do ambiente escolar. Essa proposta contrasta com formas tradicionais de

ensino em que o conhecimento é meramente transferido do professor ao aluno.

Em sua visão, para que um conhecimento possa ser desenvolvido

pelo aluno parte-se de uma situação de referência, externa ao ambiente

escolar, à qual esse conhecimento se aplica, e propõe-se um problema que lide

com ela, o qual seja convenientemente escolhido de modo tal que os alunos se

proponham a resolvê-lo:

Esses problemas, escolhidos de tal modo que os alunos possam

aceitá-los, precisam fazer os alunos agirem, falarem, pensarem e

evoluírem por motivação própria. (Brousseau, 1997b, p.30)

Segundo Brousseau, problemas que os alunos aceitam como seus e

que os levam a agir autonomamente na busca da soluções — tendo o professor

um papel de incentivador dessa busca, sem intervir diretamente no

conhecimento que ele espera que o aluno adquira — geram situações

adidáticas:

Situações “adidáticas” são situações de aprendizado em que o

professor conseguiu com sucesso ocultar sua vontade e sua

intervenção, que determinariam o que o aluno teria de fazer; essas

situações são aquelas que funcionam sem a intervenção do professor

no nível do conhecimento. (Brousseau, 1997c, p.236)

Este autor revela que a situação adidática trazida pelo problema

escolhido pelo professor para gerar o envolvimento do aluno na busca da

solução constitui parte essencial de uma situação mais ampla. Ao delegar ao
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aluno a busca de uma solução, o professor lhe permite vivenciar uma situação

adidática que favoreça interações mais frutíferas entre este aluno e o problema.

A essa situação mais ampla, Brousseau dá o nome de situação didática:

Para esse fim, dependendo do caso, o professor ou comunica ou se

abstém de comunicar informações, questões, métodos de ensino,

heurísticas etc. Ele está, assim, envolvido num jogo com o sistema de

interação do aluno com os problemas que lhe são dados. Esse jogo,

ou situação mais ampla, é a situação didática. (Brousseau, 1997b,

p.30-31)

A finalidade da situação didática é tornar o aluno apto a lidar com

problemas reais. Nesse procedimento, os alunos constroem (ou reconstroem)

um conhecimento a partir de interações entre os elementos propostos na

situação e os conhecimentos de que já dispõem.

Tipos de situações didáticas

Brousseau identifica quatro tipos de situações didáticas, os quais se

desenvolvem dialeticamente no processo de produção de conhecimento pelo

aluno. São elas as situações de ação, de formulação, de validação e de

institucionalização. Essas situações refletem as etapas-chaves da construção do

saber científico.

Situação didática de ação

Nessa primeira etapa da construção do conhecimento, vendo-se

frente a um problema por resolver, o aluno aplica conhecimentos de que já

dispõe e faz tentativas para encontrar uma solução:

A seqüência de “situações de ação” constitui o processo pelo qual o

aluno forma estratégias, ou seja, “ensina a si mesmo” um método de

resolver seu problema. (Brousseau, 1997a, p.9)
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Esse movimento de busca de resposta por meio de experimentação,

que ocorre nas situações de ação, é chamado dialética de ação. Essa dialética

se dá por meio de proposições que se confirmam ou invalidam, por

experimentação, numa espécie de diálogo com a situação.

Embora o aluno possa conseguir, em maior ou menor grau, explicitar

ou validar suas ações, a situação de ação não exige que ele o faça. Aqui, o

proceder do aluno é guiado pelo que Brousseau denomina modelo implícito:

Usamos a expressão “modelo implícito” para descrever o conjunto de

relações ou regras segundo as quais o aluno toma suas decisões sem

estar apto a ter consciência delas e, principalmente, a formulá-las

(...). (Brousseau, 1997a, p.10)

Situação didática de formulação

Tendo conseguido — de fato ou aparentemente, no todo ou em

parte — resolver o problema com que se deparam, os alunos estão prontos

para vivenciar um novo tipo de situação, na qual se promovem, coletivamente,

discussões sobre os modos que descobriram ou cogitaram para resolver o

problema. Isso constitui uma situação de formulação1. Nessa ocasião,

estabelece-se uma troca de informações entre os alunos: eles são levados a

explicitar — ou seja, a colocar em palavras para os colegas — as estratégias

que formularam para alcançar uma solução — e é preciso que o façam de tal

modo que se possam entender mutuamente, o que torna necessária a criação

de uma linguagem comum, que viabilize essa troca. Na prática, isso equivale a

conseguir informar outro aluno sobre a estratégia bem-sucedida.

O movimento de busca e intercâmbio de linguagem que opera nessa

fase de produção de conhecimento constitui uma dialética de formulação:

Uma dialética de formulação consistiria em estabelecer

progressivamente uma linguagem que todos pudessem compreender,

que levasse em conta os objetos e as relações relevantes da situação,

num modo adequado (em outras palavras, de modo a permitir

                                                          
1 Por vezes, Brousseau se refere a ela como situação de comunicação.
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raciocínios e ações úteis). (...) A construção de tal linguagem ou de

uma linguagem formalizada possibilita a explicação das ações e dos

modelos de ação.  (Brousseau, 1997a, p.12)

A linguagem assim construída pode se valer de termos do falar

cotidiano ou empregar outros mais formalizados.

Embora na situação de formulação não se exija que o aluno

justifique sua estratégia, isso pode começar a ocorrer espontaneamente. Essas

discussões espontâneas sobre a validade das estratégias são porém utilizadas

pelos alunos apenas como:

(...) um meio de incentivar seus parceiros a pôr em prática a ação

proposta. (...)

Na dialética de formulação, esses meios estão fora do controle do

aluno e permanecem implícitos, diferentemente de outras validações

que surgem como objetivo ou objeto de estudo. (Brousseau, 1997a,

p.12-13)

Situação didática de validação

Finda a fase de formulação, ou seja, quando as estratégias cogitadas

para a solução do problema tiverem sido colocadas em palavras, os alunos

estarão prontos para discutir a validade geral dessas estratégias para a

resolução de quaisquer problemas do tipo com que se depararam. Isso constitui

uma situação didática de validação2:

A criança está, assim, lidando com relações entre uma situação “real”,

concreta ou não, e uma ou várias afirmações formuladas sobre o

tema dessa situação.

Essas afirmações podem ser mensagens anteriormente trocadas

durante uma dialética de formulação, apoiando-se em estratégias e

descrições, bem como em julgamentos. (Brousseau, 1997a, p.15)

                                                          
2 Por vezes referida como situação de demonstração (Brousseau, 1997a, p.18).
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É preciso que todos os interlocutores estejam num mesmo nível

hierárquico para que as afirmações possam ser discutidas com equanimidade:

Em matemática, o “por que” não pode ser aprendido somente por

referência à autoridade do adulto. A verdade não pode ser

conformidade à regra, à convenção social (...). Ela requer uma

adesão, uma convicção pessoal, uma internalização que por definição

não pode ser recebida de outros sem perder seu valor. (Brousseau,

1997a, p.15)

Nessa fase de construção de conhecimento, os alunos devem provar

o que afirmam, de modo a convencer seus colegas da veracidade dessas

afirmações, embora ainda possam fazê-lo de modo incorreto ou insuficiente:

O esquema didático de validação motiva os alunos a discutirem uma

situação e favorece a formulação de suas validações implícitas, mas o

raciocínio destes é com freqüência insuficiente, incorreto, rudimentar.

Eles adotam teorias falsas, aceitam demonstrações falsas ou

insuficientes. (Brousseau, 1997a, p.17)

Esse movimento com que se busca identificar a validade mais geral

das afirmações é chamado dialética de validação:

É preciso que a situação didática os leve a evoluir, a rever suas

opiniões, a substituir sua teoria falsa por uma verdadeira. Essa

evolução também tem um caráter dialético; é preciso que uma

hipótese seja suficientemente aceita  — ao menos provisoriamente —,

até mesmo para se mostrar que ela é falsa.

(...)

É preciso que as crianças tenham a oportunidade de descobrir seus

erros.

(...)

É claro, no entanto, que uma dialética de validação é, ela própria,

uma dialética de formulação, e portanto uma dialética de ação.

(Brousseau, 1997a, p.17)
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Situação didática de institucionalização

Na etapa seguinte, os alunos vivenciam uma situação na qual um

conhecimento, que até então fora construído essencialmente através dos

alunos, é explícita e convencionalmente fixado utilizando-se linguagem formal3.

A situação de validação permite a organização das provas (...). A

institucionalização, ademais, é necessária para reforçar as práticas e

sua utilização em outros lugares. (Brousseau, 1997a, p.18)

Essa institucionalização pode também se efetuar de maneira mais

difusa ao longo das fases anteriores da aprendizagem, e tornar-se mais

pronunciada em certos momentos de retomada de discussões pelo professor,

ao longo das várias fases.

As situações didáticas descritas configuram um processo que se

estende desde a apresentação de um problema aos alunos até a explicitação

mais formal das estratégias que garantem a solução. Esse conjunto de

situações tem início trazendo-se uma situação externa, de referência, para

dentro do ambiente escolar e se finaliza ao ter preparado o aluno para retornar

ao mundo exterior, onde os problemas concretos se manifestam:

É preciso que o professor sempre ajude o aluno a despir a situação de

todos os seus artifícios didáticos tão rapidamente quanto possível, de

modo a deixá-lo com conhecimento pessoal e objetivo. (Brousseau,

1997b, p.31)

Em nossa análise, buscamos detectar as ocasiões em que os alunos

vivenciaram as diferentes situações acima expostas.

                                                          
3 Em nosso trabalho, a linguagem formal foi adaptada às condições de emprego por parte dos alunos.
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2.2 Contrato didático

Na análise do desempenho dos alunos, levamos também em conta a

noção de contrato didático de Brousseau. Segundo esse autor, nas situações

didáticas:

(...) estabelece-se uma relação que determina — até certo ponto

explicitamente, mas sobretudo implicitamente — o que cada parceiro,

professor e aluno, terá a responsabilidade de gerir e pelo que, de

algum modo, será responsável perante o outro. Esse sistema de

obrigação recíproca assemelha-se a um contrato. (Brousseau, 1997b,

p.31)

Nesse sistema de obrigações recíprocas, o professor assumiria a

responsabilidade de dar aos alunos os meios efetivos de adquirir conhecimento,

enquanto o aluno aceitaria a responsabilidade de resolver alguns problemas

cujas soluções não lhe houvessem sido ensinadas. Sobre isso, no entanto,

Brousseau conclui:

(...) um contrato totalmente explícito desse tipo está condenado ao

fracasso. Em particular, condições referentes à quebra e ao

estabelecimento do contrato não podem ser escritas de antemão. O

conhecimento será exatamente a coisa que resolverá as crises

causadas por tais quebras; ele não pode ser definido de antemão. No

entanto, no momento de tal quebra, tudo se passa como se um

contrato implícito estivesse ligando o professor e o aluno; surpresa

para o aluno, que não sabe como resolver o problema e que se rebela

contra o que o professor não pode capacitá-lo a fazer; surpresa para

o professor, que pensara sensatamente haver caminhado

suficientemente bem; revolta, negociação, busca de um novo contrato

que dependa do novo “estado” do conhecimento, adquirido e

almejado.

O conceito teórico na didática não é portanto o contrato (o contrato

bom, o ruim, o verdadeiro ou o falso), mas o processo hipotético de

encontrar um contrato. É esse processo que corresponde às

observações e que deve modelá-las e explicá-las. (Brousseau, 1977b,

p.32)
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Em nossa análise, demos atenção às ocasiões em que ocorreu

ruptura e renegociação de contrato.

2.3 Elementos teóricos sobre problemas abertos

Em nossa pesquisa, buscamos fazer uso de problemas que não

induzissem nem a um método nem à solução. Os alunos não dispuseram, para

solução dos problemas, de um modelo de resolução ensinado. Segundo Douaire

et al. (1999), problemas desse tipo constituem desafios intelectuais que

necessitam de cooperação do grupo-classe para a formulação de conjecturas,

para críticas e para promover evolução nas produções dos alunos. Esses

autores se referem a tais problemas como “abertos”. Essa denominação, no

entanto, se refere à possibilidade de usar diferentes procedimentos para se

chegar à solução, e não, necessariamente à existência de soluções múltiplas.

Há autores4 de livros didáticos brasileiros que utilizam o mesmo termo para se

referir a esse último caso.

2.4 Elementos teóricos sobre a impregnação da Língua Materna na
Matemática

Para abordar as relações entre Língua Materna e Matemática, nos

apoiamos em alguns elementos teóricos enfatizados por Machado (1998).

Segundo esse autor, não se deve considerar de forma simplista a relação que

se estabelece entre o aprendizado e as interações dessas duas disciplinas.

Coloca ele que:

(...) entre a Matemática e a Língua Materna existe um paralelismo nas

funções que desempenham nos currículos, uma complementaridade

nas metas que perseguem, uma imbricação nas questões básicas

relativas ao ensino de ambas. A impregnação mútua entre as duas

                                                          
4 Antonio José Lopes Bigode acolhe essa visão de Henry Pollak.
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disciplinas, caracterizada pelo paralelismo, pela complementaridade e

pela imbricação citados reveste-se de uma essencialidade tal que

quaisquer ações que visem às superações das dificuldades com o

ensino de Matemática devem partir dela ou não poderão aspirar a

transformações radicais na situação vigente. (Machado, 1998, p.21)

Além disso, esse autor destaca:

De modo geral, a linguagem ordinária e a Matemática utilizam-se de

tantos termos "anfíbios", ora com origem em uma, ora com origem

em outra, que às vezes não percebemos a importância dessa relação

de troca, minimizando seu significado. (Machado, 1998, p.97)

Demos atenção, em nossas análises, às ocorrências de impregnação

do significado matemático com significados correntes da língua materna

(fossem da linguagem cotidiana ou da formal). Como ponto de partida,

propusemo-nos a apreender como os alunos, no decorrer da intervenção

didática, empregariam as expressões ‘antes de’, ‘junto de’ e ‘depois de’, e a

acompanhar possíveis alterações no modo como as utilizariam.

2.5 Elementos teóricos sobre o conhecimento tácito

Outro referencial que utilizamos foi buscado em Michael Polanyi, em

sua obra The tacit dimension, desenvolvida a partir de palestras apresentadas

em 1962. Essa fonte não versa diretamente sobre Matemática ou Educação,

mas é antes a proposição de um mecanismo para explicar como o

conhecimento humano se configura, se estabelece e se modifica.

A premissa básica de Polanyi é assim colocada:

Reconsiderarei o conhecimento humano começando do fato que

podemos saber mais do que podemos dizer. (...) Conhecemos o rosto

de uma pessoa, e podemos reconhecê-lo entre mil, e mesmo entre

um milhão. No entanto, geralmente não conseguimos dizer como é

que reconhecemos um rosto que conhecemos. (Polanyi, 1983, p.4)
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Assim, embora operante, “a maior parte desse conhecimento não

pode ser posto em palavras.” (Polanyi, 1983, p.4) Esse conhecimento pode ser

comunicado, porém, “desde que nos ofereçam meios adequados de nos

expressarmos.” (Polanyi, 1983, p.5)

A esse saber que, embora atuante, permanece sem ser expresso

verbalmente, o autor se refere como saber tácito5.

Considera ele haver diferentes formas de saber, tanto intelectuais

(“saber o que”) quanto práticas (“saber como”), mas que “esses dois aspectos

do saber têm uma estrutura similar e nenhum deles chega a estar presente

sem o outro.” (Polanyi, 1983, p.7) Faz uso, por isso, da palavra saber “para

cobrir tanto o conhecimento prático quanto o teórico.” (Polanyi, 1983, p.7)

Polanyi assim explicita o que considera ser a estrutura básica do

saber tácito:

(...) ele sempre envolve duas coisas, ou dois tipos de coisas. Podemos

chamá-los de os dois termos do saber tácito.” (Polanyi, 1983, p.9)

No exemplo acima, as particularidades da fisionomia e suas

associações formam o primeiro termo, ao passo que a fisionomia, reconhecida e

identificada em seu conjunto, é o segundo termo.

Conhecemos o segundo termo, pois conseguimos colocar a atenção

diretamente sobre ele, o que o torna explicitamente conhecido. Entretanto, só

nos damos conta das particularidades que levam a ele no momento em que

lidamos com esse segundo termo explícito:

(...) nosso conhecimento dessas particularidades permanece tácito.

Desse modo, chegamos a conhecer essas particularidades, sem

chegarmos a identificá-las. (...) conhecemos o primeiro termo apenas

baseando-nos no que percebemos dele para lidarmos com o

segundo.” (Polanyi, 1983, p.10)

Podemos, portanto, não conseguir dizer o que constitui o primeiro

termo, mas sabemos que uso fazer dele.

                                                          
5 No original: tacit knowing.
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Sobre a estrutura do saber tácito, Polanyi faz as seguintes

colocações:

(...) num ato de saber tácito nós apoiamos nossa atenção a partir de

algo a fim de dar essa atenção a alguma outra coisa que está além;

ou seja, do  primeiro termo para o segundo termo da relação tácita.

Em muitas situações, o primeiro termo dessa relação se mostrará

estar mais próximo de nós, e o segundo, mais distante de nós.

Utilizando a linguagem da anatomia, podemos chamar o primeiro

termo de proximal, e o segundo de distal. É do termo proximal, então,

que temos um conhecimento que podemos não ser capazes de

relatar. (Polanyi, 1983, p.10)

No exemplo da fisionomia humana, nos apoiamos nas

particularidades percebidas para darmos atenção à aparência conjunta do

rosto. “Nós estamos dirigindo atenção a partir das feições e para o rosto, e por

isso podemos não conseguir especificar as feições.” (Polanyi, 1983, p.10) O

mesmo mecanismo ocorre no desempenho de uma habilidade (como andar de

bicicleta): para exercê-la, nos apoiamos “no que percebemos de uma

combinação de atos musculares”, que são particularidades, “para darmos

atenção ao desempenho da habilidade”, que é algo que está além.

Estamos dirigindo atenção a partir desses movimentos elementares

para a consecução do propósito conjunto destes, e assim somos

geralmente incapazes de especificar esses atos elementares. (Polanyi,

1983, p.10)

Podemos dizer, de modo geral, que nos damos conta do termo

proximal de um ato de saber tácito no surgimento de seu termo

distal; nos damos conta daquilo a partir do qual estamos dando

atenção a outra coisa no surgimento dessa coisa.” (Polanyi, 1983,

p.11)

A fronteira entre esses termos não é, porém, imóvel. O autor

esclarece esse aspecto por meio da seguinte descrição:
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(...) podemos considerar o exemplo do uso de uma vareta para

explorar uma caverna, ou o modo como um cego percebe seu

caminho batendo com uma bengala. Aqui a separação entre os dois

termos é ampla (...). Qualquer pessoa que empregue uma vareta de

prospecção pela primeira vez perceberá seu impacto contra os dedos

e a palma da mão. Mas à medida que aprendemos a fazer uso da

vareta, ou de uma bengala para perceber nosso caminho, nossa

percepção de seu impacto na mão vai se transformando numa

sensação de que sua ponta está tocando os objetos que estamos

explorando. É desse modo que um esforço interpretativo transpõe

percepções sem sentido em outras significativas, colocando estas a

certa distância da percepção original. Tornamo-nos cientes das

percepções em nossa mão em termos de seu significado situado na

ponta da vareta a que estamos dando atenção. Isso é o que ocorre

também quando usamos uma ferramenta. Damos atenção ao

significado de seu impacto em nossas mãos em termos de seu efeito

sobre as coisas a que estamos aplicando a ferramenta. (Polanyi, 1983,

p.12-13)

Todo significado tende a ser deslocado para longe de nós (...).

(Polanyi, 1983, p.13)

Os dois termos — proximal (ou tácito) e distal (ou explícito) —

formam uma entidade abrangente, inclusiva:

Assim, o termo proximal representa as particularidades dessa

entidade, e podemos dizer que compreendemos a entidade apoiando-

nos em nossa percepção de suas particularidades para com isso

darmos atenção a seu significado conjunto. (Polanyi, 1983, p.13)

Essa transposição das experiências corporais para a percepção das

coisas situadas fora é uma caso da transposição de significado para longe de

nós, que está presente, em certo grau, em todo saber tácito (Polanyi, 1983,

p.14):

(...) a capacidade de ver objetos externos deve ser adquirida, tal

como o uso de instrumentos de prospecção (...), por um processo de

aprendizado que pode ser laborioso. (Polanyi, 1983, p.14-15)
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Aquilo de que fazemos uso é percebido como interno, parte de nós,

uma extensão de nós. A coisa sobre a qual recai nossa atenção é o objeto de

conhecimento explícito:

(...) Em todos os nossos momentos de vigília estamos nos apoiando

em nossa percepção dos contatos de nosso corpo com as coisas

externas para darmos atenção a essas coisas. Nosso próprio corpo é a

única coisa no mundo que normalmente nunca experimentamos como

um objeto, mas que experimentamos sempre em termos do mundo

ao qual estamos dando atenção a partir de nosso corpo. É fazendo

esse uso inteligente de nosso corpo que o sentimos como sendo

nosso corpo, e não uma coisa externa. (Polanyi, 1983, p.15-16)

Assim, o elemento proximal, tácito, é parte de nós — o temos

incorporado. Como a fronteira tácido–explícito não é fixa, um elemento externo

(distal, explícito) pode se transformar em proximal:

(...) aprendemos a perceber a extremidade de uma ferramenta ou de

uma vareta que atinge coisas externas. Podemos considerar isso

como a transformação da ferramenta ou vareta em uma extensão

sensível de nosso corpo (...). Mas nossa percepção de nosso corpo

para dar atenção a coisas externas a ele sugere uma generalização

mais ampla da percepção que temos de nosso corpo. Sempre que

usamos certas coisas para a partir delas dar atenção a outras, do

modo como sempre usamos nosso próprio corpo, essas coisas mudam

de aparência. (Polanyi, 1983, p.16)

Ao fazer essa incorporação de elementos que eram distais, explícitos,

os transformamos em pontos de apoio a partir dos quais nossa atenção poderá

alcançar outros pontos situados mais além. Estendemos, dessa maneira, o

alcance de nosso conhecimento. Ocorre aí uma mudança de fronteira:

(...) podemos dizer que, quando fazemos uma coisa funcionar como o

termo proximal do saber tácito, nós a incorporamos em nosso próprio

corpo — ou estendemos nosso corpo de modo a incluí-la  — de tal

modo que passamos a habitá-la. (Polanyi, 1983, p.16)
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O autor faz desse mecanismo a seguinte generalização:

(...) Apoiarmo-nos em uma teoria para entender a natureza é

interiorizá-la, pois estamos dando atenção, a partir da teoria, para as

coisas que estamos vendo sob sua luz, e estaremos cientes da teoria,

enquanto a estivermos assim usando, em termos do evento que ela

se presta a explicar. É por isso que a teoria matemática pode ser

aprendida apenas praticando sua aplicação: seu conhecimento

verdadeiro está em nossa capacidade de usá-la.” (Polanyi, 1983, p.17)

Dispomos, assim, de:

um meio de fazer certas coisas funcionarem como os termos

proximais do saber tácito, de tal modo que, em vez de observá-las em

si, nós podemos percebê-las em sua relação com a entidade inclusiva

que elas constituem. Faz-nos perceber que não é olhando para as

coisas, mas é habitando nelas, que entendemos seu significado

conjunto. (Polanyi, 1983, p.17-18)

Essa possibilidade de mudança da fronteira tácito–explícito pode se

dar em qualquer dos dois sentidos — e pode se mostrar tanto produtiva quanto

contraproducente. Especificamente, quando a fronteira é movida para mais

perto de nós, o que era particularidade passa a ser objeto de atenção explícita

(ou seja, o que era proximal, tácito, passa a ser distal, explícito). Polanyi expõe

que, nesse processo, o sentido pode se perder:

Podemos ver como um esmiuçamento desenfreado pode destruir

nossa compreensão de assuntos complexos. Inspecione muito

proximamente as particularidades de uma entidade inclusiva e o

significado delas se apaga, nossa concepção da entidade se destrói.

Tais casos são bem conhecidos. Repita uma palavra diversas vezes,

dando cuidadosa atenção ao movimento de sua língua e lábios e ao

som que você faz, e logo a palavra soará vazia, perdendo por fim seu

significado. Concentrando a atenção nos dedos, um pianista pode

temporariamente paralisar seu movimento. Podemos nos levar a

perder de vista um padrão ou uma fisionomia se examinarmos suas
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diversas partes sob uma ampliação suficientemente grande.6 (Polanyi,

1983, p.18)

Há, porém, uma maneira de recuperar o significado assim perdido, e

ela consiste em levar a fronteira tácito–explícito mover-se em sentido contrário,

para mais longe de nossos limites. Desse modo, as particularidades, que se

haviam tornado explícitas, deixam de ser observadas diretamente e recuperam

seu papel de servir de apoio tácito para nossa atenção, a qual passa então a se

dirigir a uma entidade mais inclusiva, situada além dessas particularidades:

É fato que a destruição pode ser compensada interiorizando-se as

particularidades uma vez mais. A palavra pronunciada novamente em

seu contexto próprio, os dedos do pianista de novo usados tendo a

atenção na música, as feições de uma fisionomia e os detalhes de um

padrão observados uma vez mais desde certa distância: todos eles

voltam à vida e recuperam seu significado e sua relação conjunta.

(Polanyi, 1983, p.18-19)

Alcança-se, desse modo, uma reintegração tácita — embora seja

“importante observar que essa recuperação nunca traz de volta o significado

original” (Polanyi, 1983, p.19). Por um lado:

(...) ela pode melhorá-lo. Os estudos de movimento, que tendem a

paralisar uma habilidade, a melhorarão quando acompanhados pela

prática. O desmembramento meticuloso de um texto, que pode matar

sua apreciação, pode também suprir material para um entendimento

muito mais profundo dele. Nesses casos, o detalhamento das

particularidades, que sozinho destruiria o significado, serve como guia

para a subseqüente integração dessas particularidades, e assim

estabelece-lhes um significado mais firme e mais preciso. (Polanyi,

1983, p.19)

Por outro lado:

                                                          
6 O autor também se refere a isso como análise destrutiva de uma entidade inclusiva (p.19).
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(...) o dano trazido pela especificação das particularidades pode ser

irremediável. O detalhamento meticuloso pode obscurecer, para além

de qualquer possível conserto, assuntos como história, literatura ou

filosofia. Falando de maneira mais geral, a crença de que o

conhecimento das particularidades (...) oferece uma concepção

verdadeira das coisas é fundamentalmente equivocada. (Polanyi,

1983, p.19)

Além da reintegração tácita, há ainda outra maneira de recobrar o

significado que se perdera. Isso é feito através de uma integração explícita:

(...) a reintegração tácita das particularidades não é o único modo de

recobrar seu significado, destruído ao concentrarmos nossa atenção

sobre elas. A análise destrutiva de uma entidade inclusiva pode ser

contrabalançada, em muitos casos, explicitando a relação entre suas

particularidades. Onde tal integração explícita é viável, ela vai bem

além do alcance da integração tácita. Considere-se o caso de uma

máquina. Pode-se aprender a usá-la com maestria, sem saber

exatamente com ela funciona. Mas a compreensão do engenheiro

sobre sua construção e operação vai muito mais a fundo. Possuímos

um conhecimento prático de nosso corpo, mas o conhecimento

teórico do fisiologista sobre ele é bem mais revelador. As regras

formais da prosódia podem aprofundar nosso entendimento de algo

tão delicado como um poema. (Polanyi, 1983, p.19-20)

Polanyi considera, porém, que:

(...) em geral, uma integração explícita não pode substituir a

integração tácita. A habilidade de um motorista não pode ser

substituída por uma formação detalhada na teoria do veículo; o

conhecimento que tenho sobre meu próprio corpo difere

completamente do conhecimento de sua fisiologia; e as regras da

rima e da prosódia não me dizem o que um poema me disse sem

qualquer conhecimento de tais regras. (Polanyi, 1983, p.20)
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Consideramos que essas colocações têm implicações diretas sobre o

ensino, uma vez que o ensino formal lida, em maior ou menor grau, com a

formalização — e portanto com a explicitação — do conhecimento.

Para o autor, a identificação informal não só precede à formalização,

mas se mantém atuante mesmo quando uma formalização é alcançada:

Penso que posso mostrar que o processo de formalizar todo

conhecimento a ponto de excluir qualquer conhecimento tácito é

fadado ao malogro. Isso porque, para podermos formalizar as

relações que constituem uma entidade — por exemplo, as relações

que constituem um sapo —, esta entidade — ou seja, o sapo — deve

primeiro ser identificada informalmente pelo conhecimento tácito; e,

na verdade, o significado de uma teoria matemática do sapo está em

sua relação continuada com esse sapo tacitamente conhecido.

(Polanyi, 1983, p.20-21)

Assim, mesmo com a formalização, o conhecimento tácito

permanece atuando, embora adquira um novo papel. O papel inicial era o de

permitir a identificação, ou o reconhecimento, da nova entidade; agora ele é o

de impedir que o novo conhecimento formalizado se desvaneça da entidade a

que se refere. O significado constituiria a ponte entre esses dois

conhecimentos: tácito e formalizado — ou, em termos mais amplos, tácito e

explícito:

(...) um verdadeiro conhecimento de uma teoria pode ser estabelecido

somente depois de ela haver sido interiorizada e extensamente usada

para interpretar a experiência. Portanto: uma teoria matemática pode

ser construída somente apoiando-se em saber tácito prévio, e pode

funcionar como uma teoria somente dentro de um ato de saber tácito,

que consiste em darmos atenção a partir dele à experiência

anteriormente estabelecida com a qual ele tem relação. (Polanyi,

1983, p.21)

Reflete ele sobre o que considera “uma questão crucial” na maneira

de se lidar com o conhecimento:
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O objetivo declarado da ciência moderna é estabelecer um

conhecimento objetivo estritamente imparcial. Qualquer deficiência

frente a esse ideal é vista somente como uma imperfeição temporária,

que se deve buscar eliminar. Mas suponha que o pensamento tácito

forme uma parte indispensável de todo conhecimento, e então o ideal

de eliminar todo elemento pessoal do conhecimento visaria, na

verdade, à destruição de todo conhecimento. O ideal de ciência exata

se revelaria fundamentalmente enganoso e possivelmente uma fonte

de falácias devastadoras.” (Polanyi, 1983, p.20)

Isso se aplica também ao caminho que atrai o descobridor à

descoberta:

 (...) à medida que possamos conhecer um problema, e sentirmo-nos

seguros que ele está apontando para algo oculto atrás dele, podemos

perceber também as implicações ocultas de uma descoberta científica,

e sentirmo-nos confiantes que elas se mostrarão corretas. Sentimo-

nos seguros disso porque, ao contemplarmos a descoberta, a estamos

olhando não apenas em si mesma, porém, mais significativamente,

como um indício para uma realidade da qual ela é uma manifestação.

A busca da descoberta é conduzida, desde o início, nesses termos;

todo o tempo somos guiados sentindo a presença de uma realidade

oculta para a qual nossos indícios estão apontando (...). (Polanyi,

1983, p.23-24)

O autor assim coloca suas principais conclusões:

(...) o saber tácito responde (1) por um conhecimento pertinente de

um problema, (2) pela capacidade do cientista em dedicar-se a esse

problema, guiado pelo senso de estar se aproximando da solução, e

(3) por uma previsão pertinente das implicações ainda indeterminadas

da descoberta que se alcançará no final. (Polanyi, 1983, p.24)

(...) qualquer ato de conhecimento (...) se apóia em interiorizar

particularidades às quais não estamos dando atenção e que, portanto,

podemos não ser capazes de especificar, e se apóia, além disso, na

atenção que damos, a partir dessas particularidades inespecificáveis,
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a uma entidade inclusiva que as conecta de um modo que não

conseguimos definir. (Polanyi, 1983, p.24)

Essas conclusões, porém, se aplicam não só ao trabalho de um

cientista, em sentido estrito, mas a toda forma de indagação e busca de

resposta:

Este é na verdade nosso resultado. Temos de concluir que o caso

paradigmático do conhecimento científico — no qual todas as

faculdades necessárias para encontrar e ter à mão o conhecimento

científico estão inteiramente desenvolvidas — é o conhecimento de

uma descoberta que se aproxima.

Ter à mão tal conhecimento é um ato profundamente vinculado à

convicção de que há algo ali a ser descoberto. É um ato pessoal, no

sentido de envolver a personalidade de quem o tem à mão, e também

no sentido de ser, por regra, solitário (...). O descobridor é tomado

por um sentido imperioso de responsabilidade pela busca de uma

verdade oculta, que requer seus serviços para ser revelada. (Polanyi,

1983, p.24-25)

2.6 Critérios de análise para o significado das relações

Em nossa investigação, propusemo-nos a identificar, nas respostas

dos alunos aos problemas propostos, o significado que eles atribuiriam à

relação de ordem. Para tanto, adotamos os seguintes critérios:

a) Se o aluno emprega a relação ‘chegar antes de’ com o sentido exclusivo de

‘chegar imediatamente antes de’ e se emprega ‘chegar depois de’ com o

sentido exclusivo de ‘chegar imediatamente depois de’, consideramos que

esse uso caracteriza o sentido restrito dessas relações. Por outro lado, se o

aluno as emprega (respectivamente) com os sentidos de ‘chegar

imediatamente ou não-imediatamente antes (ou depois) de’ —,

consideramos que ele as utiliza com sentido amplo.
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b) Para as relações de ordem ‘não chegar antes de’ (que é equivalente a

‘chegar depois ou ao mesmo tempo que’) e ‘não chegar depois de’

(equivalente a ‘chegar antes ou ao mesmo tempo que’), verificamos se o

aluno admite ‘chegar ao mesmo tempo que’ como possibilidade de

ordenação. Quando o aluno a admite, dizemos que ele emprega essas

relações de ordem com sentido amplo. Caso contrário, que as usa com

sentido restrito.

Essas análises tiveram como referência, por um lado, os significados

desses termos que vieram a ser identificados como ocorrendo na língua

materna; de outro, fundamentaram-se no significado matemático dos mesmos.
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CAPÍTULO 3 – ESCOLHAS METODOLÓGICAS E
PROCEDIMENTOS DE PESQUISA

3.1 A ESCOLHA DO MÉTODO DE PESQUISA

Optamos por conduzir esta investigação como um estudo de caso.

Essa metodologia de pesquisa — o estudo de caso — proporciona condições

para realizar uma investigação que enfatize a compreensão de eventos

particulares (casos), recorrendo a observações, entrevistas, gravações,

documentos, anotações de campo e interações com os participantes do estudo.

Em nossa pesquisa, optamos por empregar um procedimento de

análise com dados quantitativos, sem no entanto nos restringirmos apenas a

estes.

Lüdke e André já apontavam em sua obra de 1986 que, dentre as

diversas formas que uma pesquisa qualitativa pode assumir, o estudo de caso

vinha tendo aceitação crescente na área de educação, fundamentalmente por

seu potencial para estudar questões relacionadas à escola.

Entre as características fundamentais do estudo de caso, destacamos

a seguinte:

A descoberta, na qual o pesquisador, apesar de partir de alguns

pressupostos que o orientam na coleta de dados, está sempre atento

a elementos não estabelecidos a priori. Essa característica se

fundamenta no pressuposto de que o conhecimento não é algo

acabado, mas uma construção que se faz e refaz constantemente.

(Lüdke e André, 1986, p.18)

Nossa coleta de dados nos permitiu fazer uma análise qualitativa de

ocorrências nas situações propostas. De acordo com Lüdke e André, a

concepção de estudo de caso pressupõe que os dados podem ser colhidos e

apresentados numa diversidade de formas, sendo que os relatos escritos
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apresentam, de modo geral, um estilo informal, narrativo, ilustrado por figuras

de linguagem, citações, exemplos e descrições.

Consideramos ainda que o caráter qualitativo é bem adaptado a

pesquisas relativas a processos de ensino–aprendizagem, como a nossa, pois:

(...) a preocupação com o processo é muito maior do que com o

produto. O interesse do pesquisador ao estudar um determinado

problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos

procedimentos e nas interações cotidianas. (Lüdke e André, 1986,

p.12)

3.2 ELABORAÇÃO DAS SESSÕES

O procedimento que nos propusemos a realizar consistiu na

aplicação, a estudantes de 5a a 8a série, de uma seqüência didática composta

de três sessões, cujos propósitos descreveremos a seguir.

3.2.1 Sessão 1

Propósito geral

Esta sessão consistiu na aplicação de um pré-teste impresso

contendo oito problemas com duas questões cada um para serem respondidos

individualmente a tinta. Com esse pré-teste buscou-se medir o conhecimento

dos alunos quanto às relações de ordem ‘chegar antes de’ e ‘não chegar depois

de’, conhecimento esse evidenciado pelo uso que fariam dessas relações na

resolução dos problemas propostos.

Considerando o quadro teórico proposto por Brousseau, visamos

essencialmente com a realização dessa atividade observar se os alunos

vivenciariam uma situação didática de ação.
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Problema 1

Com o primeiro problema visou-se verificar o desempenho dos

alunos ao ordenarem três personagens quando a ordem de apresentação

desses personagens no enunciado coincide com sua ordem de chegada.

Esse problema recebeu a seguinte redação:

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela conseguiu encontrar a

ordem exata de chegada deles. Tente encontrar a ordem de

chegada, conforme as afirmações que os alunos dessa professora

deram a ela.

1. Pedro disse que chegou à escola antes de Luísa. Luísa disse que

chegou à escola antes de Bia.

a) De acordo com esse enunciado, é possível escrever uma ordem em

que eles possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas

uma possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra

ou outras ordens de chegada possíveis.

Há uma única solução para esse problema. O oferecimento dessa

solução configura uma resposta correta ao item a. A admissão de que ela é a

única solução configura uma resposta correta e completa ao item b. Para

quantificar as respostas, utilizamos a seguinte codificação numérica:

— Para o item a:

– Apresentou a seqüência correta: código 1

– Não apresentou a seqüência correta: código 0

— Para o item b:

– Reconheceu que há apenas uma ordenação possível: código 1

– Não reconheceu que há apenas uma ordenação possível: código 0
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Problema 2

Com o segundo problema visou-se verificar o desempenho dos

alunos ao ordenarem três personagens quando a ordem de apresentação

desses personagens no enunciado não coincide com sua ordem de chegada.

Esse problema recebeu a seguinte redação:

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela conseguiu encontrar a

ordem exata de chegada deles. Tente encontrar a ordem de

chegada, conforme as afirmações que os alunos dessa professora

deram a ela.

2. Roberto disse que chegou à escola antes de Cíntia. Fausto disse

que chegou à escola antes de Roberto.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em

que eles possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas

uma possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra

ou outras ordens de chegada possíveis.

Há uma única solução para esse problema. O oferecimento dessa

solução configura uma resposta correta ao item a. A admissão de que ela é a

única solução configura uma resposta correta e completa ao item b. Para

quantificar as respostas, utilizamos a seguinte codificação numérica:

— Para o item a:

– Apresentou a seqüência correta: código 1

– Não apresentou a seqüência correta: código 0

— Para o item b:

– Reconheceu que há apenas uma ordenação possível: código 1

– Não reconheceu que há apenas uma ordenação possível: código 0
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Problema 3

A partir deste terceiro problema, o número de personagens aumenta.

Com ele, visou-se verificar o desempenho dos alunos ao ordenarem quatro

personagens quando a ordem de apresentação desses personagens no

enunciado coincide com sua ordem de chegada.

Esse problema teve esta redação:

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela conseguiu encontrar a

ordem exata de chegada deles. Tente encontrar a ordem de

chegada, conforme as afirmações que os alunos dessa professora

deram a ela.

3. Antônio disse que chegou à escola antes de Marcos. Marcos disse

que chegou à escola antes de Sueli. Sueli disse que chegou à escola

antes de Débora.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em

que eles possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas

uma possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra

ou outras ordens de chegada possíveis.

Há uma única solução para esse problema. O oferecimento dessa

solução configura uma resposta correta ao item a. A admissão de que ela é a

única solução configura uma resposta correta e completa ao item b. A

codificação numérica utilizada para quantificar as respostas foi:

— Para o item a:

– Apresentou a seqüência correta: código 1

– Não apresentou seqüência correta: código 0

— Para o item b:

– Reconheceu que há apenas uma ordenação possível: código 1

– Não reconheceu que há apenas uma ordenação possível: código 0
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Problema 4

Com o quarto problema visou-se verificar o desempenho dos alunos

ao ordenarem quatro personagens quando a ordem de apresentação desses

personagens no enunciado não coincide com sua ordem de chegada.

Esse problema foi assim redigido:

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela conseguiu encontrar a

ordem exata de chegada deles. Tente encontrar a ordem de

chegada, conforme as afirmações que os alunos dessa professora

deram a ela.

4. Tadeu disse que chegou à escola antes de Eliane. Eliane disse que

chegou à escola antes de Vera. Otávio disse que chegou à escola

antes de Tadeu.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em

que eles possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas

uma possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique

outra ou outras ordens de chegada possíveis.

Há uma única solução para esse problema. O oferecimento dessa

solução configura uma resposta correta ao item a. A admissão de que ela é a

única solução configura uma resposta correta e completa ao item b. Para

quantificar as respostas, utilizamos a seguinte codificação numérica:

— Para o item a:

– Apresentou a seqüência correta: código 1

– Não apresentou a seqüência correta: código 0

— Para o item b:

– Reconheceu que há apenas uma ordenação possível: código 1

– Não reconheceu que há apenas uma ordenação possível: código 0
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Problema 5

A partir deste problema, introduz-se um novo aspecto: o significado

amplo de uma relação de ordem. Com este quinto problema visou-se verificar

se ao ordenarem quatro personagens quando a ordem de apresentação dos

três primeiros mencionados coincide com a ordem de chegada, os alunos

demonstrariam conhecimento sobre o significado amplo da relação de ordem

‘chegar antes de’.

Esse problema recebeu esta redação:

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela não conseguiu encontrar

a ordem exata de chegada deles. Tente encontrar as possíveis

ordens de chegada, conforme as afirmações que os alunos dessa

professora deram a ela.

5. Neiva disse que chegou antes de Ivo. Ivo disse que chegou antes

de Gilda. Rita disse que não se lembrava dos outros colegas, mas

tinha certeza de que chegou antes de Ivo.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em

que eles possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas

uma possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra

ou outras ordens de chegada possíveis.

Há três soluções para esse problema. O oferecimento de qualquer

uma delas configura uma resposta correta ao item a. O fornecimento de uma

solução extra configura uma resposta correta mas incompleta ao item b. O

fornecimento de duas soluções extras configura uma resposta correta e

completa ao item b. As codificações atribuídas foram:

— Para o item a:

– Apresentou uma seqüência correta: código 1
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– Não apresentou uma seqüência correta: código 0

— Para o item b:

– Identificou corretamente as duas outras ordenações possíveis: código 2

– Identificou corretamente apenas uma das duas outras ordenações

possíveis: código 1

– Não reconheceu que há outras ordenações possíveis ou escreveu a nova

ordenação errada: código 0

Problema 6

Com o sexto problema visou-se verificar se os alunos, ao ordenarem

quatro personagens quando a ordem de apresentação dos três primeiros

mencionados coincide com a ordem de chegada demonstrariam conhecimento

sobre o significado amplo da relação de ordem ‘não chegar depois de’ (ou seja,

‘chegar junto de ou chegar antes de’).

Esse problema recebeu esta redação:

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela não conseguiu encontrar

a ordem exata de chegada deles. Tente encontrar as possíveis

ordens de chegada, conforme as afirmações que os alunos dessa

professora deram a ela.

6. Sérgio disse que chegou antes de Carla. Carla disse que chegou

antes de Júlia. Ronaldo disse que não se lembrava dos outros colegas,

mas tinha certeza de que não chegou depois de Carla.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em

que eles possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas

uma possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra

ou outras ordens de chegada possíveis.
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Há quatro soluções para esse problema. O oferecimento de qualquer

uma delas configura uma resposta correta ao item a. O fornecimento de uma

ou duas soluções extras configura respostas corretas mas incompletas ao item

b. O fornecimento de três soluções extras configura uma resposta correta e

completa ao item b. As codificações atribuídas às respostas foram:

— Para o item a:

– Apresentou uma seqüência correta: código 1

– Não apresentou uma seqüência correta: código 0

— Para o item b:

– Identificou corretamente as três outras ordenações possíveis: código 3

– Identificou corretamente apenas duas das três outras ordenações

possíveis: código 2

– Identificou corretamente apenas uma das três outras ordenações

possíveis: código 1

– Não reconheceu que há outras ordenações possíveis ou escreveu a nova

ordenação errada: código 0

Problema 7

Com o sétimo problema visou-se verificar se os alunos, ao

ordenarem quatro personagens quando a ordem de apresentação dos três

primeiros mencionados não coincide com a ordem de chegada, demonstrariam

conhecimento sobre o significado amplo da relação de ordem ‘chegar antes de’.

Esse problema teve a seguinte redação:

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela não conseguiu encontrar

a ordem exata de chegada deles. Tente encontrar as possíveis

ordens de chegada, conforme as afirmações que os alunos dessa

professora deram a ela.
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7. Rui disse que chegou à escola antes de Ana. Osvaldo disse que

chegou à escola antes de Rui. Clara disse que não se lembrava dos

outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Rui.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em

que eles possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas

uma possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra

ou outras ordens de chegada possíveis.

Há três soluções para esse problema. O oferecimento de qualquer

uma delas configura uma resposta correta ao item a. O fornecimento de uma

solução extra configura uma resposta correta mas incompleta ao item b. O

fornecimento de duas soluções extras configura uma resposta correta e

completa ao item b. As codificações atribuídas às respostas foram:

— Para o item a:

– Apresentou uma seqüência correta: código 1

– Não apresentou uma seqüência correta: código 0

— Para o item b:

– Identificou corretamente as duas outras ordenações possíveis: código 2

– Identificou corretamente apenas uma das duas outras ordenações

possíveis: código 1

– Não reconheceu que há outras ordenações possíveis ou escreveu a nova

ordenação errada: código 0

Problema 8

Com o oitavo problema, que encerrou o pré-teste, visou-se verificar

se os alunos, ao ordenarem quatro personagens quando a ordem de

apresentação dos três primeiros mencionados não coincide com a ordem de
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chegada, demonstrariam conhecimento sobre o significado amplo da relação de

ordem ‘não chegar depois de’ (ou seja, ‘chegar junto de ou chegar antes de’).

A redação desse problema foi:

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela não conseguiu encontrar

a ordem exata de chegada deles. Tente encontrar as possíveis

ordens de chegada, conforme as afirmações que os alunos dessa

professora deram a ela.

8. Sandra disse que chegou à escola antes de Vicente. Fátima disse

que chegou à escola antes de Sandra. Roseli disse que não se

lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não chegou

depois de Sandra.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em

que eles possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas

uma possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra

ou outras ordens de chegada possíveis.

Há quatro soluções para esse problema. O oferecimento de qualquer

uma delas configura uma resposta correta ao item a. O fornecimento de uma

ou duas soluções extras configura respostas corretas mas incompletas ao item

b. O fornecimento de três soluções extras configura uma resposta correta e

completa ao item b. As codificações atribuídas às respostas foram:

— Para o item a:

– Apresentou uma seqüência correta: código 1

– Não apresentou uma seqüência correta: código 0

— Para o item b:

– Identificou corretamente as três outras ordenações possíveis: código 3
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– Identificou corretamente apenas duas das três outras ordenações

possíveis: código 2

– Identificou corretamente apenas uma das três outras ordenações

possíveis: código 1

– Não reconheceu que há outras ordenações possíveis ou escreveu a nova

ordenação errada: código 0

Um resumo dos códigos utilizados no pré-teste é apresentado a

seguir:

Questão Valor Resposta oferecida

1 Apresentou a seqüência correta1a

0 Não apresentou a seqüência correta.

1 Reconheceu que há apenas uma ordenação
possível

1b

0 Não reconheceu que há apenas uma
ordenação possível

1 Apresentou a seqüência correta2a

0 Não apresentou a seqüência correta

1 Reconheceu que há apenas uma ordenação
possível

2b

0 Não reconheceu que há apenas uma
ordenação possível

1 Apresentou a seqüência correta3a

0 Não apresentou seqüência correta

1 Reconheceu que há apenas uma ordenação
possível

3b

0 Não reconheceu que há apenas uma
ordenação possível

1 Apresentou a seqüência correta4a

0 Não apresentou a seqüência correta

1 Reconheceu que há apenas uma ordenação
possível

4b

0 Não reconheceu que há apenas uma
ordenação possível

1 Apresentou uma seqüência correta5a

0 Não apresentou uma seqüência correta
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2 Identificou corretamente as duas outras
ordenações possíveis

1 Identificou corretamente apenas uma das
duas outras ordenações possíveis

5b

0 Não reconheceu que há outras ordenações
possíveis ou escreveu a nova ordenação
errada

1 Apresentou uma seqüência correta6a

0 Não apresentou uma seqüência correta

3 Identificou corretamente as três outras
ordenações possíveis

2 Identificou corretamente apenas duas das
três outras ordenações possíveis

1 Identificou corretamente apenas uma das
três outras ordenações possíveis

6b

0 Não reconheceu que há outras ordenações
possíveis ou escreveu a nova ordenação
errada

1 Apresentou uma seqüência correta7a

0 Não apresentou uma seqüência correta

2 Identificou corretamente as duas outras
ordenações possíveis

1 Identificou corretamente apenas uma das
duas outras ordenações possíveis

7b

0 Não reconheceu que há outras ordenações
possíveis ou escreveu a nova ordenação
errada

1 Apresentou uma seqüência correta8a

0 Não apresentou uma seqüência correta

3 Identificou corretamente as três outras
ordenações possíveis

2 Identificou corretamente apenas duas das
três outras ordenações possíveis:

1 Identificou corretamente apenas uma das
três outras ordenações possíveis

8b

0 Não reconheceu que há outras ordenações
possíveis ou escreveu a nova ordenação
errada
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3.2.2 Sessão 2

Propósito geral

O propósito desta sessão foi essencialmente o de promover e

observar intercâmbios entre os alunos, de modo que explicitassem para a

classe as estratégias que utilizaram na sessão anterior para resolver os

problemas.

Dentro do quadro teórico proposto por Brousseau, a realização dessa

atividade corresponde às situações didáticas de formulação e de validação.

Na prática, essa sessão consistiria em devolver aos alunos as folhas

do pré-teste que continham suas respostas e levá-los a revê-las, ao mesmo

tempo em que suas argumentações seriam expostas e discutidas em conjunto,

com a orientação da pesquisadora

Caso se alcançasse uma situação didática de institucionalização, a

linguagem formal seria adaptada às condições de emprego por parte dos

alunos.

3.2.3 Sessão 3

Propósito geral

O propósito desta sessão foi essencialmente o de verificar se os

alunos teriam superado as dificuldades presentes na sessão inicial e se teriam

progredido em seu conhecimento. Esta sessão consistiu na aplicação de um

pós-teste que diferiu do pré-teste apenas nos nomes dos personagens. As

soluções possíveis e os códigos a elas atribuídos foram idênticos aos do pré-

teste. (O pré-teste e o pós-teste completos encontram-se nos Anexos.)



40

3.2.4. Recursos para a coleta dos dados

Além das respostas dos alunos, constantes nas folhas de resposta do

pré e pós-teste, também coletamos dados por meio de gravações e anotações

feitos durante a aplicação do experimento (Sessões 1 a 3).

3.3 ESTRATÉGIAS PARA A APLICAÇÃO DO EXPERIMENTO

3.3.1  A escolha da escola

Como campo de pesquisa, escolhemos uma escola da rede particular

de ensino de São Bernardo do Campo, cidade componente da Grande São

Paulo, que dispunha de recursos humanos e materiais para o trabalho: a Escola

Vivência. Após apresentação e discussão do projeto, tanto a direção quanto a

coordenação, a assessoria de Educação Matemática da escola e as professoras

concordaram com a aplicação da seqüência didática.

Tivemos o cuidado de escolher uma escola em que houvesse

receptividade para a metodologia de pesquisa escolhida e com o quadro teórico

utilizado na aplicação da seqüência.

3.3.2  A escolha dos professores

Para a aplicação da seqüência didática foram escolhidas duas

professoras de Matemática que conheciam e estavam de acordo com as

hipóteses e bases teóricas do trabalho proposto. Uma delas lecionava em

classes de 5ª e 6ª séries e a outra em classes de 7ª e 8ª.
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3.3.3 Procedimentos de campo

Tendo em vista as questões que nos propusemos a colocar e os

princípios do estudo de caso que pretendíamos desenvolver, demos início a

nosso trabalho de campo.

Procedimentos com profissionais da escola

Inicialmente, realizamos entrevistas com as professoras de

Matemática e com a assessora de Educação Matemática para verificarmos a

adequação dos problemas aos alunos. Utilizando anotações e gravações,

colhemos informações sobre os pontos que já haviam sido tratados em suas

aulas a respeito de relação de ordem ou ordenações no tempo. Conhecemos o

livro didático de Matemática utilizado na escola. Fizemos uma busca das

atividades de ordenação nele contidas, para perceber como os autores acolhiam

as questões que admitem mais de uma resposta. (Posteriormente estendemos

essa busca a duas outras coleções, como exposto no capítulo5.)

Propusemos também que as professoras resolvessem e discutissem

os problemas de nossa seqüência, para observarmos suas concepções quanto

aos termos em estudo, pois estes poderiam estar influenciando, de algum

modo, as dos alunos.

Também realizamos entrevistas com as professoras de Língua

Portuguesa, História, Ciências e Inglês, para colhermos dados sobre o uso que

os alunos faziam, nessas disciplinas, dos termos que iríamos tratar em nosso

estudo, ou de representações relativas a eles.

O contato com as professoras de Matemática poderia nos permitir

antever quais as séries que teriam mais sucesso e quais aquelas em que

poderia haver quebra de contrato didático ou nas quais viria a ser necessária

maior negociação.
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Procedimentos durante a realização das sessões

Nossa experimentação foi desenvolvida em três sessões, aplicadas a

cada uma das últimas quatro séries do Ensino Fundamental (5a a 8a), cujas

idades variavam de 11 a 14 anos. Contou-se com a participação de 68 alunos

nas três sessões, sendo 13 da 5ª série, 23 da 6ª, 17 da 7ª e 15 da 8ª.

Cada uma das sessões teve a duração de 50 minutos. Nelas se

aplicaram as atividades previstas — respectivamente o pré-teste, as correções

com discussões e o pós-teste. (Descrições mais detalhadas dessas sessões são

apresentadas no próximo capítulo.)

As três sessões foram filmadas, gravadas em fita de áudio e

anotadas por três observadoras, sendo uma delas a professora da classe. As

três observadoras anotaram não só o que viam e ouviam, como também

inseriram em suas anotações seus julgamentos sobre os conhecimentos dos

alunos, ou os comunicaram oralmente à pesquisadora. Dos grupos-classe,

apenas o de 7ª série já estava habituado a sessões de estudo de caso nesse

quadro teórico, com a professora no papel de observadora.
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CAPÍTULO 4 — DESENVOLVIMENTO DAS SESSÕES E
ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS DOS ALUNOS

Este capítulo descreve nossas observações e análises quanto à

participação dos alunos durante a aplicação das três sessões da seqüência

didática e quanto às respostas que ofereceram aos problemas.

No decorrer desse procedimento de análise, evidenciaram-se padrões

de resposta, que foram agrupados em categorias. As principais dessas

categorias são apresentadas a seguir, para cada sessão.

Além delas, afloraram aspectos extras, os quais não foram exclusivos

de categorias particulares, mas, ao contrário, se mostraram disseminados em

respostas de diferentes categorias. Esses aspectos extras serão por isso

apresentados separadamente.

4.1 SESSÃO 1

No início dessa primeira sessão, a professora de Matemática da

classe apresentou aos alunos a pesquisadora e as observadoras. A

pesquisadora explicou-lhes em que consistiria aquele encontro, e qual a sua

finalidade. Informou-lhes que as sessões seriam filmadas e gravadas por ela e

pelas observadoras, e que elas lhes fariam algumas perguntas para esclarecer o

modo como eles estariam resolvendo os problemas. Foram então informados

que todas as perguntas que porventura eles próprios quisessem formular

deveriam ser dirigidas à pesquisadora. Nem as observadoras nem a professora

responderiam perguntas. Em seguida, foram entregues crachás com os nomes

de todos os participantes: alunos, professora, pesquisadora e observadoras.

Após esse contato inicial, solicitou-se aos alunos que guardassem

todos os seus pertences, deixando as carteiras totalmente desocupadas, pois

iriam receber todo o material necessário para a atividade que realizariam.
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A pesquisadora explicou aos alunos que os problemas não eram os

costumeiros do ambiente escolar, mas que estava interessada em observar

como eles agiriam, o que falariam e como pensariam para resolvê-los. Para

tanto, solicitou que nessa sessão eles resolvessem os problemas

individualmente. Disse-lhes também que, caso tivessem dúvidas sobre os

enunciados, deveriam pedir esclarecimentos em voz alta, de modo que toda a

classe pudesse ouvi-los. Foram também informados que os esclarecimentos a

essas dúvidas seriam dados de modo que todos os pudessem ouvir.

A pesquisadora orientou os alunos a resolverem todos os problemas

na seqüência em que se apresentavam.

Foram entregues a cada aluno as quatro folhas do pré-teste — cada

uma delas contendo dois problemas — e uma caneta esferográfica azul.

Deixou-se então que os alunos buscassem por si mesmos as

soluções aos problemas, sem que lhes fosse fornecida qualquer orientação de

conteúdo ou de procedimentos.

Ao notar que a maioria já havia resolvido os dois primeiros

problemas, a pesquisadora e as observadoras começaram a percorrer a classe

pedindo aos alunos que revelassem, individualmente, as estratégias que haviam

utilizado para resolver cada problema. Essa solicitação foi feita por meio da

pergunta “O que você pensou para resolver esse problema?” Adotamos essa

maneira de formular tal pergunta por a julgarmos familiar e inequívoca aos

alunos. As respostas a essa indagação foram gravadas ou anotadas.

Concluída a sessão, recolhemos as folhas, codificamos as respostas e

organizamos esses valores em tabelas para a análise estatística.

Mais tarde, fizemos uma leitura de todas as respostas escritas pelos

alunos e, paralelamente, as cruzamos com as transcrições das falas em que os

alunos descreviam seus procedimentos. Da análise dessas informações

despontaram, do ponto de vista qualitativo, cinco categorias principais, que

denominamos:
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— ‘resolução direta’;

— ‘sucesso parcial, não incluindo chegar ao mesmo tempo’;

— ‘necessidade de autorização para incluir a resposta chegar ao mesmo

tempo’;

— ‘dificuldade em lidar com informações inconclusivas;

— ‘insistência em resposta única’.

Essas categorias são descritas a seguir. Para tanto, utilizamos a

seguinte notação:

— Entre colchetes, à esquerda, estão indicados os números dos problemas a

que as falas se referem.

— Em meio às falas, entre colchetes, encontram-se nossos esclarecimentos e

algumas análise.

— Em pontos selecionados foram inseridos diagramas que mostram as

soluções do problema, às vezes com destaque para aquelas oferecidas e/ou

omitidas pelo aluno.

4.1.1 Categoria ‘resolução direta’

Nas respostas desse tipo, os alunos leram o enunciado e

transpuseram diretamente para o papel as informações de ordenação

mencionadas no enunciado, referentes a cada par de personagens (por

exemplo: “Pedro disse que chegou à escola antes de Luísa”; “Luísa disse que

chegou à escola antes de Bia”; ...). A correspondência entre as informações

sobre cada par de personagens e a ordenação resultante é percebida por esses

alunos como bastante imediata, direta (daí o nome da categoria), não exigindo

(embora permitindo) o recurso a conjecturas e experimentações intermediárias

para que se alcance a solução.
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Respostas desse tipo foram oferecidas aos problemas em que só

havia uma possibilidade de ordenação, quer houvesse três personagens

(problemas 1 e 2) ou quatro (problemas 3 e 4), e quer a ordem de

apresentação coincidisse com a ordem de chegada ou não.

Essa categoria despontou tanto na Sessão 1 como na 3.

Temos a seguir alguns exemplos de falas correspondentes a essa

categoria de resposta.

Iniciaremos com este caso:

[1] PESQUISADORA: Como você pensou pra fazer o primeiro7, Débora?

DÉBORA, 5A SÉRIE: O primeiro eu pensei: “Pedro disse que chegou à escola

antes de Luísa”. Então primeiro chegou o Pedro, depois a Luísa. “Luísa

disse que chegou à escola antes de Bia.” E aí eu cheguei à conclusão

que era Pedro, Luísa e Bia.

P L B

Interessados em conhecer a justificativa da aluna para a

apresentação de uma única resposta, prosseguimos o diálogo:

PESQUISADORA: E como você sabe que só tem essa ordem?

DÉBORA: Porque eu li de novo e não consegui achar outra ordem.

PESQUISADORA: E como você tentou achar outra ordem?

DÉBORA: Eu tentei colocar a Luísa primeiro, mas não dava, porque o Pedro

tinha chegado antes da Luísa. Eu tentei ao contrário e também não deu

certo.

A fala revela que essa aluna chega à resposta diretamente: “disse

que..., então chegou...”. Apesar desse procedimento direto, ela faz

experimentações para buscar possíveis soluções extras, e as testa verificando

se correspondem ao enunciado.

                                                          
7 PROBLEMA 1: Pedro disse que chegou à escola antes de Luísa. Luísa disse que chegou à escola antes de
Bia.
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Esses mesmos aspectos reaparecem no prosseguimento do diálogo:

[2] PESQUISADORA: E o segundo8?

DÉBORA: Está aqui: “Roberto disse que chegou à escola antes de Cíntia”.

Então Roberto primeiro e depois a Cíntia. Depois Fausto disse que

chegou à escola antes de Roberto. Então eu cheguei à conclusão que

Fausto chegou em primeiro, depois o Roberto e depois a Cíntia.

F R C

PESQUISADORA: Como você sabe que não tem outra ordem?

DÉBORA: Porque eu tentei colocar ao contrário, que nem o primeiro, e não

consegui.

[3] PESQUISADORA: Vamos pro terceiro9.

DÉBORA: “Antônio disse que chegou à escola antes de Marcos.” Então

primeiro o Antônio, depois o Marcos. “Marcos disse que chegou à escola

antes de Sueli. Sueli disse que chegou à escola antes de Débora.” Então

eu achei que ficou: Antônio, Marcos, Sueli e Débora.

A M S D

PESQUISADORA: Como você responde? Você vai respondendo assim como está

me falando: “Antônio antes de Marcos”, então você já põe Antônio,

depois o Marcos?

DÉBORA: Não. Primeiro eu leio o problema, depois vou tentando pôr na

ordem certa.

PESQUISADORA: Mas você não faz nenhum esqueminha?

DÉBORA: Nada.

PESQUISADORA: Você monta na sua cabeça?

DÉBORA: Monto.

A aluna revela, desse modo, não recorrer a qualquer forma de

representação para guiar seu procedimento.

Os procedimentos por ela relatados foram comuns pelo menos aos

quatro primeiros problemas da sessão.

                                                          
8 PROBLEMA 2: Roberto disse que chegou à escola antes de Cíntia. Fausto disse que chegou à escola antes
de Roberto.
9 PROBLEMA 3: Antônio disse que chegou à escola antes de Marcos. Marcos disse que chegou à escola
antes de Sueli. Sueli disse que chegou à escola antes de Débora.
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Sua iniciativa em fazer experimentações extras contrasta com este

outro exemplo:

[1 a 4] PESQUISADORA: Então me conta, Lygia. Como você pensou?

LYGIA, 6A SÉRIE: Bom, aqui já está falando que ela conseguiu encontrar a

ordem exata. Se encontrou a ordem exata, não dá pra ter outras

possibilidades. O enunciado está meio óbvio que só tem uma

possibilidade.

PESQUISADORA: Então você foi seguindo o enunciado e fazendo?

LYGIA: Fui.

Essa fala revela que, no oferecimento de respostas únicas para os

problemas 1 a 4 por parte de alguns alunos, pode ter ocorrido influência do

enunciado, o qual informa: “Eles lhe deram informações e ela conseguiu

encontrar a ordem exata de chegada deles”. Tal informação poderia ter

desincentivado a aluna acima citada a fazer experimentações extras.

Esse aspecto reaparece na seguinte fala:

[1] PESQUISADORA: Então vamos lá, Henrique, como você pensou para fazer?

HENRIQUE, 7A SÉRIE: Pensei assim: que o Pedro disse que chegou antes da

Luísa, e a Luísa disse que chegou antes da Bia. Então se o Pedro chegou

antes da Luísa e a Luísa chegou antes da Bia, a Bia foi a última, e o

Pedro que chegou antes da Luísa, que foi a segunda. Então Pedro foi o

primeiro, Luísa a segunda e a Bia terceira. E só tem uma possibilidade

porque a ordem já está aqui, assim. [Enquanto fala, o aluno aponta para

o trecho “ela conseguiu encontrar a ordem de chegada deles”, no

enunciado.]

(...)

PESQUISADORA: E só tem essa possibilidade?

HENRIQUE: Só.
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O próximo exemplo sintetiza vários dos aspectos acima apontados:

[1] PESQUISADORA: Como você pensou pra responder isso?

VINÍCIUS, 8A SÉRIE: Eu não pensei muito. Tá escrito no texto. [Neste

problema, a ordem de apresentação dos personagens coincide com a

ordem de chegada.]

PESQUISADORA: Você só seguiu o texto?

VINÍCIUS: Só. Na 1, na 2 fala também, então só organizei.

[2] PESQUISADORA: Então na 2 você precisou organizar, o texto não estava

organizado — é isso que você está dizendo?

VINÍCIUS: Na verdade, estava organizado: estava falando quem chegou antes

de quem. Eu só precisei arrumar os nomes pra escrever. [Neste

problema, a ordem de apresentação não coincide com a ordem de

chegada.]

Esta fala sumariza procedimentos característicos da resolução bem-

sucedida dos quatro primeiros problemas desta sessão: a resolução é alcançada

transpondo-se diretamente as informações do enunciado; parte do enunciado

reforça, para alguns alunos, a desnecessidade de experimentações extras;

representações de apoio estão ausentes ou, se presentes, são simples (como,

por exemplo, uma listagem dos nomes dos personagens). Esta fala revela,

ademais, que os procedimentos utilizados são os mesmos, tanto para os

problemas em que a ordem de apresentação dos personagens no enunciado

coincide com a ordem de chegada (problemas 1 e 3) quanto para aqueles em

que não há essa coincidência (problemas 2 e 4). A não-coincidência dessas

ordens não constitui, portanto, fator de dificuldade para a resolução desses

problemas.
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4.1.2 Categoria ‘sucesso parcial, não incluindo chegar ao mesmo
tempo’

As respostas agrupadas nessa categoria apresentam uma ou mais

ordenações corretas, mas não incluem personagens chegando juntos à escola

(problemas 5 a 8).

Essa categoria despontou principalmente nesta primeira sessão, e foi

observada em todas as séries. Vejamos este exemplo:

PESQUISADORA: Então vamos ver a quinta e a sexta questões.

[5] PEDRO, 5A SÉRIE: Nessa aqui10 tem mais de uma possibilidade, porque a

Rita não se lembrava dos outros colegas, porque ela só tinha certeza

que chegou antes do Ivo, mas ela não se lembrava se ela chegou antes

ou depois da Neiva. Então poderia ser uma possibilidade assim: a Neiva

chegou primeiro, depois chegou a Rita, depois chegou o Ivo e depois a

Gilda. Porque aqui a Rita pode ter chegado antes do Ivo, mas a Neiva

pode ter chegado antes da Rita, mas também pode ter sido a Rita que

chegou primeiro, a Neiva segunda, o Ivo em terceiro e a Gilda em

quarta, porque como a Rita não se lembrava dos outros colegas — ela

só se lembrava do Ivo —, então ela poderia ter chegado antes ou depois

da Neiva.

PESQUISADORA:  Então pra você tem mais de uma possibilidade?

PEDRO: É. Tem duas.

PESQUISADORA:  Pelo que você pensou, só tem duas, né?

PEDRO: É.

N I G
R R R

↑
resposta
ausente

[6] PESQUISADORA: É a mesma coisa na sexta questão11?

PEDRO: É, porque na sexta o Ronaldo também não sabia dos outros colegas

que tinham chegado, e só se lembrava que não chegou depois da Carla.

Então ele poderia ter chegado antes ou depois do Sérgio, e aí poderia

ser: Sérgio, Ronaldo, Carla e Júlia; ou poderia ser: Ronaldo, Sérgio,

                                                          
10 PROBLEMA 5: Neiva disse que chegou antes de Ivo. Ivo disse que chegou antes de Gilda. Rita disse que
não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Ivo.
11 PROBLEMA 6: Sérgio disse que chegou antes de Carla. Carla disse que chegou antes de Júlia. Ronaldo
disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não chegou depois de Carla.
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Carla e Júlia. [O aluno interpreta “não chegou depois” como “chegou

antes”.]

S C J
R R R R

↑ ↑
respostas
ausentes

PESQUISADORA: Vamos ver a 7 e a 8.

[7] PEDRO: Na sétima12 tem duas possibilidades.

PESQUISADORA: Por quê?

PEDRO: O Osvaldo e a Clara falaram que tinham chegado antes do Rui, mas

o Osvaldo não falou que chegou antes da Clara, ou a Clara não falou

que chegou antes do Osvaldo. Então podia ser duas possibilidades:

Osvaldo, Clara, Rui e Ana, ou Clara, Osvaldo, Rui e Ana. Porque o

Osvaldo e a Clara falaram que chegaram antes do Rui, mas eles não se

lembram se chegaram antes o Osvaldo ou antes a Clara. Aí eu pus essas

duas possibilidades.

O R A
C C C

↑
resposta
ausente

[8] PESQUISADORA: E no oitavo13?

PEDRO: Na oitava também é assim, porque a Fátima e a Roseli falaram que

chegaram antes da Sandra, mas aí eles não falaram se chegou a Fátima

antes da Roseli ou a Roseli antes da Fátima. Então poderia ser: Fátima,

Roseli, Sandra e Vicente, ou Roseli, Fátima, Sandra e Vicente. Porque aí

não dá pra pensar quem chegou primeiro.

F S V
R R R R

↑ ↑
respostas
ausentes

                                                          
12 PROBLEMA 7: Rui disse que chegou à escola antes de Ana. Osvaldo disse que chegou à escola antes de
Rui. Clara disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Rui.
13 PROBLEMA 8: Sandra disse que chegou à escola antes de Vicente. Vicente disse que chegou à escola
antes de Sandra. Roseli disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não
chegou depois de Sandra.
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Chamou-nos a atenção o empenho com que esse aluno explorou as

várias possibilidades de permutação. No entanto, as respostas ausentes foram

sistematicamente aquelas que incluem ‘chegar ao mesmo tempo que’. Parece-

nos que ele simplesmente não cogita que esta seja uma resposta possível.

Dentre as possíveis razões para isso, pode-se presumir que o aluno associa à

locução ‘ordem de chegada’ a idéia de ‘fila indiana’. Nos problemas 6 e 8, além

disso, opera uma contraposição entre as palavras ‘antes’ e ‘depois’, manifesta

na interpretação de ‘não-depois’ como ‘antes’, mas não como ‘ao mesmo tempo

que’. (Esse mecanismo recebe o nome de antonímia14.) A não-inclusão da

possibilidade ‘chegar ao mesmo tempo que’ caracteriza um uso da relação de

ordem em seu sentido restrito.

Respostas dessa categoria foram comuns na Sessão 1.

Temos aqui outro exemplo:

[8] PESQUISADORA: E na oitava, como você está pensando para fazer?

JULIANA, 6A SÉRIE: Como a Roseli não lembrava, mas ela falou que chegou

antes da Sandra, eu fiz a mesma coisa que no 7: eu estou encaixando

ela em algum lugar para que dê pra ela ficar antes da Sandra. [O

enunciado informa apenas que Roseli “tinha certeza de que não chegou

depois de Sandra”. A aluna interpreta ‘não-depois’ como sinônimo de

‘antes’.]

PESQUISADORA: E você acha que tem uma outra possibilidade?

JULIANA: Acho que tem.

PESQUISADORA: E qual é essa possibilidade?

JULIANA: Da Roseli ser primeiro que a Fátima. Ficaria a Roseli, a Fátima e a

Sandra.

                                                          
14 Esse mecanismo é exposto mais tarde, ao abordarmos os aspectos de impregnação da língua materna.



53

PESQUISADORA: Tá ótimo, então faça essa resposta. E não tem nenhuma

outra? Só mais essa?

JULIANA: Acho que só.

F S V
R R R R

↑ ↑
respostas
ausentes

Observa-se que esta aluna, em suas explicações, traduz “Roseli não

chegou depois de Sandra” por “Roseli chegou antes de Sandra”. Há aqui dois

aspectos a considerar. Por um lado, a aluna faz uso do sentido restrito da

relação de ordem, ao não levar em conta a possibilidade de dois personagens

chegarem ao mesmo tempo. Por outro lado, manifesta-se uma contraposição

entre ‘depois’ e ‘antes’ (antonímia).

A próxima fala constitui um claro exemplo de uso restrito da relação

de ordem:

[8] PESQUISADORA: E no oitavo, como você pensou?

TIAGO, 8A SÉRIE: Eu pensei quase do mesmo jeito [que nos problemas

anteriores], porque a semelhança é muito igual. Só que aqui tem uma

pegadinha.

PESQUISADORA: E qual é a pegadinha?

TIAGO: Que “não chegou” — engana as palavras.

PESQUISADORA: E o que você entendeu pelo “não chegou”?

TIAGO: Que ela não chegou depois de Sandra: que ela chegou antes de

Sandra. [Manifesta-se aqui o mecanismo de antonímia. Há também

concepção restrita da relação de ordem.]

De modo geral, observa-se nas respostas desta categoria o uso da

relação em seu sentido restrito (ausência de ‘chegar ao mesmo tempo que’). Há

também influência do mecanismo de antonímia (‘não-depois’ = ‘antes’),

evidenciado em respostas aos problemas 6 e 8. A antonímia pode, na verdade,
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estar presente também em algumas respostas aos problemas 5 e 7, embora

não se disponha de falas que a expressem.

4.1.3 Categoria ‘necessidade de autorização para incluir a resposta
chegar ao mesmo tempo’

Nesta categoria, diferentemente da anterior, o aluno admite a

possibilidade do ‘chegar ao mesmo tempo’, mas hesita em incluí-la na folha de

respostas:

[6] PESQUISADORA: Então vamos para o sexto problema.

DÉBORA, 5A SÉRIE: “Sérgio disse que chegou antes de Carla (...).” [Lê o

problema.] Coloquei o Sérgio, o Ronaldo, que chegou antes da Carla, e

a Carla, que chegou antes da Júlia.

PESQUISADORA: E aí na letra b, você olhou?

DÉBORA: Eu consegui outra possibilidade, porque o Ronaldo se lembrava que

ele tinha chegado antes da Carla, só que ele não se lembrava dos

outros. Então eu consegui a outra possibilidade: que ele conseguiu

chegar antes de Sérgio. [São cobertas, assim, todas as possibilidades de

‘antes’ e ‘depois’, mas não são utilizadas as de ‘chegar ao mesmo

tempo’.]

PESQUISADORA: E você acha que podia ter mais alguma?

DÉBORA: Eu não consegui, não tenho certeza.

S C J
R R R R

↑ ↑
respostas
ausentes

PESQUISADORA: Deixa eu perguntar uma coisinha que eu esqueci de

perguntar. Aqui ele disse que...

DÉBORA: ... não chegou depois de Carla.

PESQUISADORA: E não chegar depois, pra você, significa o quê?

DÉBORA: Quer dizer que ele chegou antes ou junto. [Depois do

questionamento da pesquisadora, a relação de ordem é admitida com

seu sentido amplo.]
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PESQUISADORA: Mas aí na sua resposta você não considerou a possibilidade

de ele chegar ao mesmo tempo. Você acha que existe essa

possibilidade? [A informação que a aluna ofereceu oralmente não

coincidiu com sua resposta escrita.]

DÉBORA: Acho que dá.

PESQUISADORA: Então escreva também.

Mais tarde a aluna incluiu uma das duas possibilidades de chegada

simultânea de personagens.

S C J
R R R R

↑
resposta
ausente

Observa-se que essa aluna, de início, não considera a possibilidade

de personagens chegando juntos, seja no problema 5 ou no 6. Sob

questionamento da pesquisadora, acaba por incluí-la mais tarde na folha de

respostas, embora ainda sem cobrir todo o elenco de possibilidades. Talvez

essa aluna precise do aval do professor (aqui manifestado em forma de

questionamento seguido de autorização) para se permitir expressar essa

possibilidade, por não ser esta uma resposta comum a problemas didáticos na

escola pesquisada.

No entanto, dada sua pronta aceitação da possibilidade do ‘chegar

ao mesmo tempo’, pode-se aventar que a aluna já dispusesse dessa concepção,

embora de maneira tácita.

4.1.4 Categoria ‘dificuldade em lidar com informações inconclusivas’

Alguns alunos apresentaram dificuldade em abarcar a totalidade das

informações do enunciado, particularmente quando havia mais de uma solução

e quando o enunciado continha informação que lhes parecesse imprecisa (na

forma “não se lembra se chegou...”).  É o que se observa nesta fala:
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[5] PESQUISADORA: Vamos lá pro quinto15, Nathalia.

NATHALIA, 5A SÉRIE: Neiva chegou antes de Ivo. O Ivo chegou antes da Gilda.

Depois, por último, chegou a Rita.

resposta
oferecida

↓
N I G R

R R R
↑ ↑ ↑
únicas

respostas
possíveis

PESQUISADORA: Por que você acha que a Rita chegou por último?

NATHALIA: Porque ela não lembrava dos outros colegas. [A informação “não

se lembrava”, por soar imprecisa ou inconclusiva, leva a aluna a deixar

de lidar com os dados que a complementam (“mas tinha certeza de que

chegou antes de Ivo”.]

PESQUISADORA: “Rita disse que não se lembrava dos outros colegas, mas

tinha certeza de que chegou antes de Ivo.” E aqui, como você pôs, ela

está chegando antes do Ivo?

NATHALIA: Não.

PESQUISADORA: O que você acha? É essa ordem mesma que você colocou?

NATHALIA: Não, está errado.

PESQUISADORA: Você quer corrigir?

NATHALIA: Quero.

PESQUISADORA: Então corrige, pode riscar e fazer outro.

(Mais tarde...)

PESQUISADORA: E então? Como você mudou?

NATHALIA: Eu coloquei: “Neiva disse que chegou antes de Ivo” — antes do

Ivo também chegou a Rita — e aí a Gilda. [Ofereceu resposta certa

depois de corrigir.]

N I G
R R R
↑ ↑

respostas
ausentes

                                                          
15 PROBLEMA 5: Neiva disse que chegou antes de Ivo. Ivo disse que chegou antes de Gilda. Rita disse que
não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Ivo.
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PESQUISADORA: E aí na letra b, tem uma outra ordem? Você disse que sim, só

que essa outra ordem agora está parecida com aquela que você corrigiu

em cima.

NATHALIA: É.

PESQUISADORA: E você acha que dá ainda pra mudar essa ordem, ou vai ficar

daquele jeito?

NATHALIA: Vai ficar só daquele jeito.

PESQUISADORA: Não tem outra possibilidade?

NATHALIA: Não.

[6] PESQUISADORA: E no sexto16?

NATHALIA: Sérgio chegou antes de Carla, Carla chegou antes de Júlia,

Ronaldo disse que tinha certeza que chegou depois de Carla. [Não lê a

palavra ‘não’.]

PESQUISADORA: Tinha certeza de que...

NATHALIA: Chegou depois de Carla.

PESQUISADORA: Chegou depois? Você não está esquecendo de nada?

NATHALIA: Não chegou depois de Carla.

PESQUISADORA: O que significa pra você “não chegar depois”?

NATHALIA: Não chegou em seguida. [Limita-se a apresentar uma locução

sinônima.]

PESQUISADORA: Tá. E como você escreveu essa ordem?

NATHALIA: Sérgio, Carla, Júlia e Ronaldo.

PESQUISADORA: Então você colocou o Ronaldo chegando por último?

NATHALIA: É. [Novamente, a informação que soa imprecisa (“não se

lembrava”) leva a aluna a desconsiderar as informações que a

complementam. Além disso, há supressão da segunda palavra ‘não’.]

resposta
oferecida

↓
S C J R

R R R R
↑ ↑ ↑ ↑

únicas
respostas
possíveis

PESQUISADORA: Mas aqui disse que ele não chegou depois de Carla.

                                                          
16 PROBLEMA 6: Sérgio disse que chegou antes de Carla. Carla disse que chegou antes de Júlia. Ronaldo
disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não chegou depois de Carla.
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NATHALIA: Sérgio chegou antes de Carla. Carla disse que chegou antes de

Júlia. Carla, a Júlia, depois o Ronaldo. [Confirma sua resposta, com

Ronaldo por último.]

PESQUISADORA: Você acha que tem outra possibilidade aí?

NATHALIA: Não.

[7] PESQUISADORA: Então vamos lá pro sétimo17. Como você fez o sétimo?

NATHALIA: A Clara chegou antes do Rui. O Rui chegou antes que Ana e o

Osvaldo chegou por último. [Não consegue integrar todos os dados,

possivelmente porque há uma informação que lhe soa imprecisa (“não

se lembrava”).]

PESQUISADORA: E você acha que tem outra possibilidade de ordem de

chegada?

NATHALIA: Não.

PESQUISADORA: Só tem essa?

NATHALIA: Só.

PESQUISADORA: E como você sabe que só tem essa?

NATHALIA: O Rui disse que chegou à escola antes de Ana. Osvaldo disse que

chegou à escola antes de Rui. Clara não se lembrava dos outros colegas,

mas tinha certeza de que chegou antes de Rui.

PESQUISADORA: Então só dava pra por a Clara aí antes do Rui? É isso?

NATHALIA: É. [Interpreta ‘antes’ como ‘imediatamente antes’: sentido restrito

da relação de ordem.]

[8] PESQUISADORA: Então vamos para o oitavo18.

NATHALIA: A Sandra disse que chegou antes que o Vicente. A Fátima disse

que chegou antes da Sandra. A Roseli disse que não se lembrava dos

seus outros colegas, mas tinha certeza que não chegou depois de

Sandra.

PESQUISADORA: Certo.

NATHALIA: Eu pus assim: Fátima, Sandra, Vicente e a Roseli.

                                                          
17 PROBLEMA 7: Rui disse que chegou à escola antes de Ana. Osvaldo disse que chegou à escola antes de
Rui. Clara disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Rui.
18 PROBLEMA 8: Sandra disse que chegou à escola antes de Vicente. Vicente disse que chegou à escola
antes de Sandra. Roseli disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não
chegou depois de Sandra.
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resposta
oferecida

↓
F S V R

R R R R
↑ ↑ ↑ ↑

únicas
respostas
possíveis

PESQUISADORA: E a Roseli chegou então por último?

NATHALIA: É.

PESQUISADORA: E na letra b? Só achou essa ordem?

NATHALIA: Só.

Em todas essas respostas, a aluna revela dificuldade em integrar a

informação que lhe parece imprecisa: aquela referente a um personagem que

não se lembra de sua posição em relação aos demais. Essa dificuldade leva a

aluna a desconsiderar informações adicionais (ou seja, a certeza que o

personagem expressa quanto a não haver chegado depois de outro). Apesar

disso, a aluna não deixa de propor uma solução. O mecanismo subjacente

parece ser: “o mais certo vem primeiro, o mais incerto fica por último”. Embora

matematicamente inválido, esse mecanismo parece ser de aplicação prática no

cotidiano, por exemplo quando se prioriza a ordem de execução de tarefas do

dia-a-dia. Na cultura popular, esse princípio corresponde, de certo modo, ao

provérbio “Mais vale um pássaro na mão do que dois voando” e, de maneira

mais fiel, ao dito “Não vale a pena trocar o certo pelo incerto”.

No ambiente escolar, esse mecanismo se aplica a certos testes

compostos de diversos subitens, a cada um dos quais cabe, em caso de acerto,

uma fração de pontuação, sendo que a soma dessas frações resulta numa

pontuação (ou nota) final que mede o grau de sucesso do aluno.

Assim, de maneira tácita, a aluna pode estar revelando uma

valoração de um aspecto prático na resolução dos problemas, apesar do

reiterado insucesso de suas respostas.
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No problema 6, a aluna desconsiderou a palavra ‘não’19 em “tinha

certeza de que não chegou depois de”, mas se corrigiu após o questionamento

da pesquisadora.

4.1.5 Categoria ‘insistência em resposta única’

Nas respostas aos problemas 5 a 8, alguns alunos, embora por vezes

chegassem a cogitar em mais de uma possibilidade de ordenação, se recusaram

a admitir que o problema pudesse apresentar mais de uma solução.

[5] PESQUISADORA: Nátalie, continua explicando pra mim o quinto20 problema.

Como é que você fez? Como você pensou?

NÁTALIE, 5A SÉRIE: Eu concluí que a Neiva chegou em primeiro, a Rita em

segunda, o Ivo em terceiro e a Gilda por último.

PESQUISADORA: E pra você só tem essa possibilidade?

NÁTALIE: Poderia só ter essa, e poderia ser assim: Rita, Neiva, Ivo e Gilda.

Daria no mesmo: as duas chegaram antes do Ivo. [“Daria no mesmo”

revela que, para essa aluna, ambas as ordenações resolvem o problema

concreto. “Poderia só ter essa”, no entanto, sugere que a aluna

considera haver apenas uma versão convencionada como resposta

válida, embora ela desconheça qual o critério para essa convenção.]

Pesquisadora: Mas elas chegaram juntas ou uma chegou antes da outra?

NÁTALIE: Acho que foi antes. [Sentido restrito da relação de ordem.]

PESQUISADORA: Quem chegou primeiro?

NÁTALIE: Eu concluí que foi Neiva.

O prosseguimento do diálogo revela que “eu concluí” não significa

“deduzi”, mas sim “arrisco dizer, para ver se acerto”. O modelo implícito que

aflora é “apenas uma solução é considerada resposta válida”:

                                                          
19 Esse mecanismo é exposto mais tarde, ao abordarmos os aspectos de impregnaão da língua materna.
20 PROBLEMA 5: Neiva disse que chegou antes de Ivo. Ivo disse que chegou antes de Gilda. Rita disse que
não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Ivo.
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PESQUISADORA: A Neiva chegou primeiro?

NÁTALIE: Porque a Rita não se lembrava dos outros colegas, mas ela tinha

certeza que chegou antes do Ivo.

PESQUISADORA:  Rita pode chegar antes da Neiva, ou necessariamente é a

Neiva que chegou antes da Rita?

NÁTALIE: Ah! Isso eu não sei. Pode ser assim.

PESQUISADORA: “Pode ser assim” como?

NÁTALIE: A Neiva chegou antes da Rita.

PESQUISADORA: E pode ser o contrário?

NÁTALIE: Pode também. [Explicita, oralmente, haver mais de uma solução.]

PESQUISADORA: Pode?

NÁTALIE: Pode a Rita chegar antes da Neiva (...).

PESQUISADORA: Você anotou que a Rita chegou antes da Neiva. [A

explicitação por escrito difere da oral.]

NÁTALIE: As duas chegaram antes de Ivo, que falaram que chegaram antes

da Gilda.

PESQUISADORA: Chegaram antes do Ivo. Mas quem chegou primeiro? A

Neiva? A Rita? Ou juntas?

NÁTALIE: Acho que foi a Neiva, depois a Rita.

PESQUISADORA: Então a Rita não chegou antes da Neiva?

NÁTALIE: Pra mim não.

PESQUISADORA: Então só tem uma possibilidade de chegada, pra você?

NÁTALIE: Sim.

resposta
admitida mas

rejeitada
↓

N I G
R R R

↑
resposta não

cogitada

A aluna não aceita que se possa oferecer mais de uma resposta ao

problema, embora reconheça a possibilidade concreta de duas soluções que o

atendam. (Para os problemas 6 a 8, ela também apresentou soluções únicas.)

Chamou-nos a atenção sua rejeição reiterada à possibilidade extra admitida.

Parece-nos que essa aluna diferencia solução (possibilidade concreta de

ocorrência de um evento) e resposta (asserção oferecida a um problema
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proposto, a qual pode ou não coincidir com uma asserção pré-escolhida como a

única válida por um examinador ou por outra figura de autoridade)21.

No contrato implícito a que a aluna parece obedecer, problemas

“escolares” têm resposta única, mesmo quando os eventos reais que lhes

correspondem admitem soluções múltiplas — ou seja, o mesmo problema tem

diferentes conjuntos de respostas dentro e fora do ambiente escolar. Apesar

das explicitações feitas por ela mesma e dos questionamentos da pesquisadora,

a aluna não conseguiu quebrar o contrato a que implicitamente obedece.

Outro aspecto a mencionar é que seu conhecimento explícito de que

existem soluções múltiplas permanece atuando — e de maneira explícita — na

sala de aula, embora não seja expressamente admitido. A rigor, a única

deficiência no conjunto de respostas que cogitou (grafadas ou não na folha de

respostas) foi a falta de ordenações em que dois personagens chegam à escola

ao mesmo tempo. Pode-se lançar a hipótese de que, dado o grau de seu

conhecimento já explícito, ela possa ampliá-lo de modo a incluir essa

possibilidade. A influência do contrato implícito, porém, pode continuar a

operar, fazendo-a continuar a diferenciar, no ambiente da escola, soluções e

respostas.

A fala a seguir constitui outro exemplo desta categoria:

[5] PESQUISADORA: Tiago, conta pra mim como você fez pra responder?

TIAGO, 8A SÉRIE: O enunciado tá falando que a Neiva e a Rita falaram que

chegam antes de Ivo, então eu nunca vou saber; não se sabe quem

chegou primeiro.

Apesar de achar que o problema não pode ser respondido, o aluno

percebe que há mais de uma possibilidade de ordenação.

                                                          
21 O mecanismo utilizado por essa aluna também poderia ser designado pelo nome ‘solução nem sempre é
resposta’.
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PESQUISADORA: Mas não dá pra você escrever alguma ordem?

TIAGO: Acho que é a Neiva, depois a Rita, depois o Ivo e depois a Gilda.

PESQUISADORA: Escreva essa ordem.

TIAGO: Mas eu não sei se está certo. [Pressupõe que há mais de uma

solução, mas só uma delas será considerada válida.]

PESQUISADORA: E na letra b?

TIAGO: Não sei.

PESQUISADORA: Não dá pra decidir?

TIAGO: Não.

O aluno admite que há mais de uma solução, mas pressupõe que só

uma delas será considerada válida. Hesita em expressar qualquer dessas

soluções por temor que sua resposta não coincida com a solução

convencionada como correta. Ao fazer isso, o aluno está diferenciando solução

(ordenação que atende ao problema concreto) e resposta certa (ordenação que

coincide com uma solução convencionada como correta).

4.1.6 TABULAÇÃO PERCENTUAL DOS RESULTADOS DA SESSÃO 1

Depois de atribuídos os códigos22 às respostas dos alunos,

calculamos os percentuais de alunos correspondentes a cada código, para cada

questão em cada série.

                                                          
22 Um resumo dos códigos é apresentado nos Anexos.



Total da 5ª série na Sessão 1

Valores 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

0 0% 0% 0% 0% 0% 7,69% 0% 7,69% 0% 38,46% 30,77% 53,85% 23,08% 46,15% 23,08% 46,15%

1 100% 100% 100% 100% 100% 92,31% 100% 92,31% 100% 53,85% 69,23% 30,77% 76,92% 30,77% 76,92% 30,77%

2 7,69% 15,38% 23,08% 23,08%

3 0,00% 0,00%

Total da 6ª série na Sessão 1

Valores 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

0 8,70% 30,43% 17,39% 39,13% 4,35% 26,09% 13,04% 26,09% 34,78% 39,13% 60,87% 60,87% 39,13% 43,48% 43,48% 47,83%

1 91,30% 69,57% 82,61% 60,87% 95,65% 73,91% 86,96% 73,91% 65,22% 56,52% 39,13% 34,78% 60,87% 57,83% 56,52% 39,13%

2 4,35% 4,35% 8,69% 13,04%

3 0,00% 0,00%
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Total da 7ª série na Sessão 1

Valores 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

0 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 11,11% 0,00% 5,56% 11,11% 27,78% 16,67% 27,78% 11,11% 11,11% 22,22% 22,22%

1 100,00% 94,44% 100,00% 100,0% 94,44% 88,89% 100,00% 94,44% 88,89% 66,67% 83,33% 66,66% 88,89% 72,22% 77,78% 66,67%

2 5,55% 5,56% 16,67% 11,11%

3 0,00% 0,00%

Total da 8ª série na Sessão 1

Valores 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

0 6,25% 18,75% 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 12,50% 0,00% 18,75% 37,50% 31,25% 50,00% 18,75% 43,75% 37,50% 43,75%

1 93,75% 81,25% 100,00% 93,75% 93,75% 93,75% 87,50% 100,00% 81,25% 56,25% 68,75% 43,75% 81,25% 56,25% 62,50% 50,00%

2 6,25% 6,25% 0,00% 6,25%

3 0,00% 0,00%
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Notem-se os resultados obtidos pelos alunos no uso do sentido

amplo da relação de ordem, que foram baixos, especialmente nas questões 6b

e 8b as quais lidam com a relação de ordem 'não chegou depois de'. Isso

contrasta com o sucesso alcançado nos problemas 1 a 4, que apresentam

solução única.

5ª série
Questão Valor 1ª

sessão
%

0 05a

1 100

0 38,46

1 53,85

5b

2 7,69

0 30,776a

1 69,23

0 53,85

1 30,77

2 15,38

6b

3 0,00

0 23,087a

1 76,92

0 46,15

1 30,77

7b

2 23,08

0 23,088a

1 76,92

0 46,15

1 30,77

2 23,08

8b

3 0,00
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6ª série

Questão Valor 1ª
sessão

%

0 34,785a

1 65,22

0 39,13

1 56,52

5b

2 4,35

0 60,876a

1 39,13

0 60,87

1 34,78

2 4,35

6b

3 0,00

0 39,137a

1 60,87

0 43,48

1 57,83

7b

2 8,69

0 43,488a

1 56,52

0 47,83

1 39,13

2 13,04

8b

3 0,00
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7ª série

Questão Valor 1ª
sessão

%

0 11,115a

1 88,89

0 27,78

1 66,67

5b

2 5,55

0 16,676a

1 83,33

0 27,78

1 66,66

2 5,56

6b

3 0,00

0 11,117a

1 88,89

0 11,11

1 72,22

7b

2 16,67

0 22,228a

1 77,78

0 22,22

1 66,67

2 11,11

8b

3 0,00
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8ª série

Questão Valor 1ª
sessão

%

0 18,755a

1 81,25

0 37,50

1 56,25

5b

2 6,25

0 31,256a

1 68,75

0 50,00

1 43,75

2 6,25

6b

3 0,00

0 18,757a

1 81,25

0 43,75

1 56,25

7b

2 0,00

0 37,508a

1 62,50

0 43,75

1 50,00

2 6,25

8b

3 0,00
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4.2 SESSÃO 2

A segunda sessão foi realizada uma semana depois da primeira, e

compôs-se de duas etapas.

Na primeira, promovemos uma discussão sobre as estratégias

utilizadas para fazer as representações e adotamos, de comum acordo, as

formas de representação que seriam utilizadas na lousa durante o restante da

sessão:

— A ordem de chegada seria indicada da esquerda para a direita, ou então de

cima para baixo.

— Seria utilizado um traço vertical ou horizontal para indicar a escola, à

esquerda ou acima do espaço reservado à resposta.

— Seriam escritas apenas as iniciais dos nomes dos personagens.

— Nos problemas 5 a 8, em que há mais de uma possibilidade de ordenação,

as várias posições do quarto personagem seriam temporariamente indicadas

por pontos.

Na segunda etapa, conduzimos discussões com base nos problemas,

visando permitir que os alunos superassem o uso das relações de ordem em

sentido restrito.

Depois de discutidos todos os problemas, devolvemos aos alunos as

folhas que haviam utilizado no pré-teste, as quais continham suas respostas.

Também distribuímos canetas vermelhas e solicitamos que as utilizassem para

fazer quaisquer alterações necessárias.

Os procedimentos foram os mesmos para todas as salas.

Começando com a 5a série, apresentaremos descrições do

andamento da sessão, acompanhadas de excertos de falas relevantes.
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4.2.1 Quinta série

Demos início à sessão retomando o enunciado do primeiro

problema23 e solicitando que os alunos descrevessem suas respostas.

Constatando um considerável número inicial de respostas corretas,

solicitamos que os alunos revelassem as representações que haviam utilizado.

O que visamos com isso foi alcançar uma uniformização para essas

representações que faríamos na lousa. Consideramos que essa uniformização

também seria útil para que os alunos corrigissem suas respostas, caso fosse

necessário fazê-lo.

Na 5a série esse intercâmbio tomou a forma transcrita a seguir:

[1] PESQUISADORA: Agora, vocês precisam me contar como é que vocês

representaram.

ALUNO: Eu escrevi de lá prá cá.

PESQUISADORA: Ah, você está dizendo que escreveu da esquerda para a

direita? É isso?

ALUNO: É.

PESQUISADORA: Todos escreveram desse jeito? Magno, você quer falar?

MAGNO: Eu fiz de cima para pra baixo.

PESQUISADORA: Você escreveu Pedro, depois Luísa embaixo e Bia embaixo de

tudo?

MAGNO: É.

PESQUISADORA: Tá, então vamos combinar o modo de representar para que

todo mundo esteja falando e compreendendo.

Depois de alguma negociação, a classe concordou em escrever da

esquerda para a direita:

                                                          
23 PROBLEMA 1: Pedro disse que chegou à escola antes de Luísa. Luísa disse que chegou à escola antes de
Bia.
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PESQUISADORA: Então vamos combinar que a nossa escola é este marco [um

traço], que vai estar sempre aqui à esquerda. Vamos também combinar

de escrever só a primeira letra dos nomes. Então vamos escrever P de

Pedro em primeiro lugar, L de Luísa em segundo e B de Bia em terceiro.

(...) Então qual foi o jeito que vocês preferiram?

ALUNOS: As inicias dos nomes, e escrito da esquerda para a direita.

P L B

No prosseguimento do intercâmbio, alguns alunos oferecem a

solução correta e toda a classe concorda.

Duas outras classes — 6ª e 8ª séries — também escolheram a

representação da esquerda para a direita. Apenas a 7ª série optou por escrever

de cima para baixo.

Em continuação, lemos o enunciado do segundo problema24. O

diálogo transcrito a seguir ilustra a discussão sobre procedimentos de

experimentação e de verificação que se deram com este problema em todas as

classes:

[2] PESQUISADORA: Nós temos lá: “Roberto disse que chegou à escola antes

de Cíntia, Fausto disse que chegou à escola antes de Roberto”. Agora

vem a pergunta: “De acordo com esse enunciado, dá pra escrever uma

ordem em que eles possam ter chegado?”

ALUNOS, 5ª SÉRIE: Sim.

PESQUISADORA: Então, vamos representar do jeito que combinamos. A escola

vai estar aqui à esquerda — e qual é a ordem dos personagens?

ALUNOS: Fausto, Roberto e Cíntia.

F R C

PESQUISADORA: Mas, aqui no enunciado do problema, começa com o

Roberto?

ALUNOS: O Fausto disse que chegou antes de Roberto.

                                                          
24 PROBLEMA 2: Roberto disse que chegou à escola antes de Cíntia. Fausto disse que chegou à escola antes
de Roberto.
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PESQUISADORA: Dá para conferir isso para ver se tá certo?

DÉBORA: Eu tentava mudar lendo de trás para frente o problema e vendo se

eu conseguia colocar ao contrário.

PESQUISADORA: Fala pra nós como você fazia isso, Débora?

DÉBORA: Eu tentava colocar — eu não consegui fazer outras possibilidades —

eu pegava a primeira e colocava ao contrário. Como a Cíntia, o Roberto

e o Fausto. [Experimentação.]

PESQUISADORA (transcrevendo as iniciais na lousa): Vou escrever então:

Cíntia, Roberto e Fausto.

DÉBORA: Aí eu lia de novo o problema e via que não dava certo.

[Verificação.]

PESQUISADORA: Então a Débora está dizendo que pensava em outras ordens e

depois lia o problema. (...). Então é assim que ela testava se tinha

outras possibilidades, mudava a posição e ia lá conferir no enunciado. É

um jeito legal de fazer e não fica só segurando tudo na cabeça. Vai lá,

escreve e tenta conferir se dá ou não. Tá certo. Muito bom. [Incentivo à

experimentação e à verificação.]

Passamos então ao terceiro problema25, que os alunos não

encontraram dificuldade para responder. Cuidamos para que a representação

permanecesse a mesma já convencionada no início da sessão.

[3] ALUNOS, 5A SÉRIE: Antônio, Marcos, ... [Enunciam a ordem de chegada.]

PESQUISADORA: Eu estou escrevendo da esquerda para a direita. [Reforço

sobre a convenção.]

ALUNOS: ... Sueli e Débora.

A M S D
PESQUISADORA: E só tem essa possibilidade?

ALUNOS: Só.

PESQUISADORA: Têm certeza disso?

ALUNOS: Sim. [Todos concordam.]

PESQUISADORA: Não tem outra possibilidade de acordo com o enunciado?

ALUNOS: Não.

                                                          
25 PROBLEMA 3: Antônio disse que chegou à escola antes de Marcos. Marcos disse que chegou à escola
antes de Sueli. Sueli disse que chegou à escola antes de Débora.
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PESQUISADORA: Tá. Então vamos tentar outras ordens, como a Débora

sugeriu, ler de novo o enunciado e ver se é possível? [Incentivo à

experimentação e à verificação, mesmo quando a conclusão parece

definitiva.]

Os alunos oferecem uma sugestão e, testando-a, logo concluem que

não existe outra possibilidade além da primeira sugerida. Pelos gestos dos

alunos, percebemos que já se sentiam convencidos de que só existe uma

possibilidade e não se animavam em ficar procurando outras.

Passamos então para o quarto problema26:

[4] PESQUISADORA: Dá para escrever uma ordem que eles possam ter

chegado?

ALUNOS, 5A SÉRIE: Sim.

PESQUISADORA: E qual é?

ALUNOS: Otávio, Tadeu, Eliane e Vera.

O T E V
PESQUISADORA: E só tem essa possibilidade?

ALUNOS: Sim.

PESQUISADORA: Vamos conferir? [Incentivo à verificação.]

Feita a averiguação, perguntamos:

PESQUISADORA: Tem mais alguma possibilidade?

ALUNOS: Não.

PESQUISADORA: Só tem essa?

ALUNOS: Só.

PESQUISADORA: Têm certeza?

Questionados sobre sua certeza, os alunos passaram a conversar

entre si. Isso levou a uma discussão envolvendo a classe toda:

                                                          
26 PROBLEMA 4: Tadeu disse que chegou à escola antes de Eliane. Eliane disse que chegou à escola antes
de Vera. Otávio disse que chegou à escola antes de Tadeu.
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PESQUISADORA: Então vamos pensar numa outra. O que o Magno está

sugerindo?

MAGNO, 5A SÉRIE: Otávio, Eliane, Tadeu e Vera.

ALUNOS: Tadeu chegou antes de Eliane.

PESQUISADORA: Pois é: o Tadeu chegou antes. Então essa não pode, né?

Existe outra, ou outras?

MAGNO: Tadeu, Otávio, Vera e Eliane.

ALUNOS: Mas o Otávio chegou antes de Tadeu!

MAGNO: Quer dizer que, de acordo com esse enunciado, ele dá uma ordem

precisa, uma ordem exata de chegada, né?

PESQUISADORA: Todos concordam com o Magno?

ALUNOS: Sim.

Nosso propósito foi o de incentivar a uma verificação exaustiva.

Continuamos então com o quinto problema27, destacando o trecho “Uma

professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus alunos (...) e

ela não conseguiu encontrar a ordem exata de chegada deles.” A discussão

prosseguiu como transcrito a seguir:

[5] PESQUISADORA: Então, vamos pensar: nossa escola está aqui à esquerda

e vamos ver quem chegou em primeiro lugar.

ALUNOS, 5A SÉRIE: Neiva.

PESQUISADORA: Então o que eu escrevo?

ALUNOS: Neiva e Ivo.

PESQUISADORA: Ivo disse que chegou antes de...?

ALUNOS: Gilda.

PESQUISADORA: Aí vem a outra frase: “Rita disse que não se lembrava dos

outros colegas, mas tinha certeza que chegou antes de Ivo”.

ALUNOS: Então é Neiva, Rita, Ivo e Gilda.

PESQUISADORA: Rita antes do Ivo?

ALUNOS: Ela pode ter chegado antes da Neiva ou depois da Neiva. [Sentido

restrito da relação de ordem.]

ALUNA: Ou ter chegado junto. [Sentido amplo.]

                                                          
27 Neiva disse que chegou antes de Ivo. Ivo disse que chegou antes de Gilda. Rita disse que não se
lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Ivo.
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PESQUISADORA: Ou podem ter chegado juntos. Então vamos representar,

vamos fazer uma bolinha: onde a Rita poderia entrar?

ALUNOS: Antes da Neiva, depois da Neiva ou junto com a Neiva.

••••
N
•••• ••••

I G

PESQUISADORA: Elas podem chegar juntas?

ALUNOS: Podem.

ALUNOS (falando junto com pesquisadora): Antes do Ivo, junto com a Neiva

ou antes da Neiva.

PESQUISADORA: Tá. Então quantas são as possibilidades?

ALUNOS: Três.

PESQUISADORA: Então agora eu vou escrever quais são as possibilidades.

Quais são?

ALUNOS (junto com pesquisadora): Rita, Neiva, Ivo e Gilda.

PESQUISADORA: Outra possibilidade...

ALUNOS: Neiva, Rita, Ivo e Gilda.

PESQUISADORA: E a outra possibilidade?

ALUNOS: Neiva e Rita...

PESQUISADORA: Como eu indico Neiva e Rita juntas?

ALUNOS: Uma embaixo da outra.

PESQUISADORA: Tá. Neiva e Rita assim juntas. É isso? Pode ser assim? Ivo e

Gilda. É isso? Então isso aqui indica pra vocês que elas podem ter

chegado juntas?

••••
N
•••• ••••

I G

ALUNOS: É.

PESQUISADORA: Pode ser isso, então?

ALUNOS: Pode.

PESQUISADORA: Então a segunda pergunta é: “De acordo com o enunciado,

você pode concluir que há apenas uma ordem de chegada?”

ALUNOS: Não.

PESQUISADORA: Então quantas são?

ALUNOS: Três.

PESQUISADORA: Essas três, né?
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Passamos então a discutir o sexto problema28, como transcrito a

seguir:

[6] PESQUISADORA: Tá, então a gente lê e já vai escrevendo. Sérgio chegou

antes de Carla. Segundo o nosso critério, nós estamos escrevendo da

esquerda para a direita, e só a inicial. [Reforço das convenções.] Carla

disse que chegou antes de...

ALUNOS, 5A SÉRIE: ... Júlia.

PESQUISADORA: Ronaldo disse que não se lembrava dos outros colegas, mas

tinha certeza de que não chegou depois de Carla.

ALUNA: Então pode ter chegado depois do Sérgio ou antes do Sérgio. [Uso

restrito da relação de ordem.]

PESQUISADORA: Então vamos ver onde poderá estar posicionado o Ronaldo.

Vamos fazer aquela bolinha. Onde pode estar? [Incentivo à utilização da

representação de apoio.]

ALUNOS: Depois do Sérgio, antes do Sérgio ou junto com o Sérgio. [O uso da

representação permite visualizar o conjunto de possibilidades. A

representação funcionando como apoio para a verificação.]

••••
S
•••• ••••

C J

PESQUISADORA: O que significa para vocês essa frase aqui: “mas tinha certeza

de que não chegou depois de Carla”?

ALUNO: Chegou antes. [Embora se houvesse recém-explicitado o sentido

amplo na classe, esse aluno, ao lidar com o par de personagens Ronaldo

e Sérgio, faz uso do sentido restrito, possivelmente porque a menção a

‘não-depois’ evoca-lhe de imediato a idéia de ‘antes’, devido à oposição

‘antes—depois’, corrente na língua materna.]

PESQUISADORA: Chegou antes... Pedro, pode falar um pouco mais alto?

PEDRO: Pode ter chegado junto com a Carla. [Sentido amplo.]

PESQUISADORA: Pode chegar junto com a Carla, que é não chegar depois.

Pode ser chegar junto com a Carla ou antes dela. Então posso por uma

bolinha aqui, junto com a Carla?

PEDRO: Pode.

                                                          
28 PROBLEMA 6: Sérgio disse que chegou antes de Carla. Carla disse que chegou antes de Júlia. Ronaldo
disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não chegou depois de Carla.
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••••
S
•••• ••••

C
••••

J

PESQUISADORA: Todo mundo concorda?

ALUNOS: Sim.

PESQUISADORA: Então vamos escrever as possibilidades?

ALUNOS: Ronaldo, Sérgio, Carla e Júlia.

PESQUISADORA: E depois?

ALUNOS: Sérgio, Ronaldo, Carla e Júlia.

PESQUISADORA: Outra ordem.

ALUNOS: Sérgio e Ronaldo juntos, Carla e Júlia.

PESQUISADORA: Que mais?

ALUNOS: Ronaldo e Carla, Sérgio, Júlia.

PESQUISADORA: Então, vocês estão dizendo que as possibilidades são: ou

Ronaldo chegou junto com a Carla ou chegou antes que a Carla?

ALUNA: É, Ronaldo pode ter chegado junto com o Sérgio, antes do Sérgio...

PESQUISADORA: Todo mundo está concordando que não chegar depois

significa que pode chegar junto com a pessoa ou antes dela?

(Alunos falando entre si.)

PESQUISADORA: Então vocês estão dizendo que existe mais de uma

possibilidade?

ALUNA: É. São quatro.

Observa-se nessas falas que o sentido amplo da relação de ordem

chegou a ser admitido pelos alunos, mas que esse fato não impediu que, por

vezes, o sentido restrito voltasse a se manifestar, possivelmente por

impregnação de um mecanismo de antonímia corrente na língua materna.

Passamos então ao sétimo problema29. Ao lê-lo, ressaltamos o trecho

do enunciado que explicita que a professora “não conseguiu encontrar a ordem

de chegada deles”. Notamos que os alunos já conseguiam ordenar os três

primeiros personagens sem hesitação, e que já percebiam que era o quarto

personagem que lhes requeria maior experimentação e verificação.

                                                          
29 PROBLEMA 7: Rui disse que chegou à escola antes de Ana. Osvaldo disse que chegou à escola antes de
Rui. Clara disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Rui.
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Isso é mostrado no trecho transcrito a seguir:

[7] PESQUISADORA: Então vamos ver onde pode estar a Clara?

ALUNOS, 5A SÉRIE: Antes do Rui.

ALUNO: Ou antes do Osvaldo.

MARINA: Ou ela chegou junto com o Osvaldo.

PESQUISADORA: Então vocês estão dizendo que eu posso escrever aqui: Clara,

Osvaldo, Rui e Ana, ou Osvaldo e Clara juntos, Rui e Ana, ou... — ou o

que, mesmo?

ALUNOS: Osvaldo, Clara, Rui e Ana.

PESQUISADORA: Todo mundo concordou com isso?

ALUNOS: Concordamos.

PESQUISADORA: Então vocês estão dizendo que existem três possibilidades de

chegada dos alunos?

••••
O
•••• ••••

R A

ALUNOS: Sim.

Aqui, os alunos parecem estar compondo uma espécie de roteiro, um

método que lhes ajude a encontrar a solução. Não se pode no entanto afirmar,

apenas com base nestas observações, que eles consigam explicitar inteiramente

esse procedimento. Mesmo, porém, que parte dele permaneça tácita, e mesmo

sem que se alcance a generalização de uma teoria, o procedimento se revela

eficiente, por permitir explorar toda a gama de respostas possíveis. De fato,

como coloca Polanyi a respeito das formulações teóricas:

(...) estaremos cientes da teoria, enquanto a estivermos assim

usando, em termos do evento que ela se presta a explicar. É por isso

que a teoria matemática pode ser aprendida apenas praticando sua

aplicação: seu conhecimento verdadeiro está em nossa capacidade de

usá-la.” (Polanyi, 1983, p.17)
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Passamos então ao oitavo problema30.

Uma vez posicionados os dois primeiros personagens — Sandra e

Vicente —, questionamos onde entraria Fátima, que, embora o terceiro

personagem, deveria estar posicionada antes de Sandra — portanto em

primeiro lugar até esse momento. Depois perguntamos sobre o quarto

personagem:

[8] PESQUISADORA: Onde eu ponho a Fátima?

ALUNOS, 5A SÉRIE: Antes da Sandra.

PESQUISADORA: Tá e onde eu posiciono a Roseli?

ALUNOS: Antes da Fátima, junto com a Fátima, depois da Fátima e junto com

a Sandra. [Mencionam sem hesitação todo o rol de possibilidades que

correspondem ao sentido amplo.]

PESQUISADORA: Vamos escrever aqui: Roseli, Fátima, Sandra e Vicente;

Fátima e Roseli juntas, Sandra e Vicente; Fátima, Roseli, Sandra e

Vicente, ou... ou o que, mesmo?

ALUNOS: Fátima, Roseli e Sandra juntas, e Vicente.

PESQUISADORA: Tudo bem. Todo mundo concorda com isso?

ALUNOS: Sim.

PESQUISADORA: Então quantas possibilidades de chegada existem, nesse

caso?

ALUNOS: Quatro.

••••
F
•••• ••••

S
••••

V

Em nossa interação com esta classe de 5a série, um aspecto que nos

chamou a atenção foi que o recurso a uma notação adequada facilitou o

processo de exploração das soluções. De fato, sabemos, a partir de nossa

prática docente, que as notações, a princípio gráficas e concretizadas sobre o

papel ou a lousa, tendem progressivamente a tomar a forma de gestos

ordenados mentalmente (por exemplo, apenas pousando a caneta em

diferentes pontos do papel ou da carteira, sem chegar a escrever, ou mesmo

                                                          
30 PROBLEMA 8: Sandra disse que chegou à escola antes de Vicente. Fátima disse que chegou à escola
antes de Sandra. Roseli disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não
chegou depois de Sandra.
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sem tocar a superfície), podendo chegar à ausência de gestos. Essa passagem

ilustra o que Polanyi descreve como uma integração tácita, na qual

particularidades (neste caso, notações e, depois, gestos), antes explícitas, são

incorporadas pelo indivíduo e passam a servir de apoio tácito para que sua

atenção alcance uma entidade mais ampla, que as inclui — no caso, a

habilidade em manejar com desenvoltura relações de ordem em sentido amplo.

O aspecto acima mencionado não foi exclusivo da 5a série, mas

também se manifestou nas demais classes.

Veremos, a seguir, trechos de falas extraídos das interações com as

demais séries.

4.2.2 Sexta série

Os alunos da 6ª série participaram com bastante entusiasmo desta

segunda sessão, expressando observações bastante oportunas, como mostram

as falas transcritas a seguir:

[131] PESQUISADORA: Edgar está falando para eu escrever Pedro, Luísa e Bia.

É isso?

ALUNOS: É.

PESQUISADORA: Então, como eu confiro?

LÍGIA: Se tivesse outra ordem, ia quebrar. Por exemplo, se fosse Luísa,

Pedro e Bia, seria uma forma de você verificar se o enunciado está

coerente. Se essa fosse uma possibilidade, a Luísa está chegando antes

de Pedro, e o que aconteceu... — aqui está dizendo que o Pedro disse

que chegou à escola antes de Luísa.

PESQUISADORA: Então esta é uma forma de você verificar se o que você fez

está certo ou não: trocar os personagens de lugar e ver se bate com o

                                                          
31 PROBLEMA 1: Pedro disse que chegou à escola antes de Luísa. Luísa disse que chegou à escola antes de
Bia.
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enunciado. [Incentivo à experimentação, para que a validação seja

completa.] Alguém quer falar alguma coisa mais?

EDGAR: No enunciado de cima diz que a professora conseguiu encontrar a

resposta. Se tivesse outra alternativa, ela não conseguiria. [Com esta

fala, o aluno tanto poderia estar confirmando a coerência dessa

informação do enunciado, agora sob a luz da resolução alcançada,

quanto poderia estar se abstendo de fazer experimentações, induzido

pelo enunciado.]

PESQUISADORA: Uma outra maneira de vocês verificarem isso é ler o próprio

problema parte a parte e conferir com o que vocês escreveram: “Pedro

disse que chegou à escola antes de Luísa”. Confira se Pedro está antes

de Luísa. Está na colocação que foi feita? [Reforço à verificação.]

ALUNOS: Está.

PESQUISADORA: “Luísa disse que chegou à escola antes de Bia.” Confira se

Luísa está antes de Bia.

ALUNOS: Está.

PESQUISADORA: O próprio enunciado garante para você a verificação. Depois

que você escreveu a sua resposta, você pode conferir parte a parte se

está certa a sua resposta. É um procedimento de verificação.

A pesquisadora reforça a utilidade de fazer verificações, incentivando

os alunos a não pouparem esforços após já haverem alcançado uma solução.

Problemas com mais de uma solução por vezes levaram alguns

alunos a cogitar em enredos extras, que não obedeciam ao enunciado

apresentado. É o que mostram estas falas:

[1] PESQUISADORA: Edgar, quer perguntar alguma coisa?

EDGAR, 6A SÉRIE: É que... e se tivesse outras pessoas antes deles e depois

deles?

PESQUISADORA: Aí não saberíamos responder. Eu respondo apenas com as

informações que estão no problema.

EDGAR: No enunciado ela disse que pegou algumas crianças. [A palavra

‘algumas’ talvez esteja levando esse aluno a questionar a completude do
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enunciado ou a indagar-se se a presença de outros personagens na

situação real interferiria nas relações de ordem já constatadas.]

PESQUISADORA: Só tem informações a respeito do Pedro, da Luísa e da Bia.

Outra dúvida desse tipo é expressa neste exemplo, referente ao

terceiro problema32:

[3] RENAN: Eu tive uma dúvida: você falou que Sueli chegou à escola antes

de Débora. A Débora já chegou ou não chegou? Tipo assim: eu posso

chegar agora e posso falar que cheguei antes de uma pessoa que faltou.

[Aqui ocorre desvio do enredo apresentado.]

DANILO: É que você não pode mudar o enunciado. Você tá falando do

enunciado, você não pode mudar. Você tem que pôr o que ele falou.

PESQUISADORA: “De acordo com o enunciado...”, não é?

DANILO: É isso.

PESQUISADORA: Poderia ter outra situação, mas é como o Danilo tá falando: é

de acordo com esse enunciado.

Apesar do desvio do enunciado original, o comportamento desses

alunos talvez indique uma tentativa de experimentação para vislumbrar outras

formulações. Olhando retrospectivamente, parece-nos adequado não havermos

criticado os alunos por fazerem essas deambulações, mas os havermos apenas

refocalizado nas informações apresentadas. É possível que com esse ir e vir os

alunos estejam reconstruindo suas concepções sobre a validade de um

enunciado e sua conexão com situações (concretas ou teóricas) mais amplas.

Até esse momento, porém, esse processo de entendimento permanece tácito,

apesar do indício de seu vigor, transparecido no empenho dos alunos em tornar

públicas essas explorações.

                                                          
32 PROBLEMA 3: Antônio disse que chegou à escola antes de Marcos. Marcos disse que chegou à escola
antes de Sueli. Sueli disse que chegou à escola antes de Débora.
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Nesta série, alguns alunos ainda apresentaram dificuldade em aceitar

respostas que incluíssem a simultaneidade de chegada. Disso é exemplo o

seguinte diálogo, referente ao sexto problema33:

[6] PESQUISADORA: (...) de acordo com o enunciado, dá para escrever uma

ordem em que eles possam ter chegado?

ALUNOS, 6A SÉRIE: Sim.

PESQUISADORA: Então falem pra mim.

ALUNOS: Sérgio, Carla...

PESQUISADORA: Sérgio, Carla... O que mais?

RODRIGO: O Ronaldo disse que tinha certeza de que não chegou depois de

Carla: ele chegou antes. [Sentido restrito da relação de ordem.]

PESQUISADORA: Então como é?

ALUNOS: Sérgio, Ronaldo, Carla e Júlia.

PESQUISADORA: Vamos ver se confere... Esta é a única possibilidade?

GUSTAVO: Pode ser que o Ronaldo possa ter chegado junto com a Carla.

RODRIGO: Não! Se ele não chegou depois, chegou antes. Como é que ele

poderia chegar junto? É impossível chegar juntos. Ele tem que chegar

antes. [Sentido restrito.]

PESQUISADORA: Gustavo, você que sugeriu Ronaldo chegar junto com a Carla:

pode ser?

GUSTAVO: Pode.

(Alunos iniciam discussão, que chama a atenção da pesquisadora.)

PESQUISADORA: Vamos pôr ordem para saber o que todo mundo acha.

Ronaldo disse que não chegou depois de Carla, tá o.k.? “Não chegou

depois de Carla” significa o que, para vocês? Lígia, o que você acha?

Tem duas Lígias...

LYGIA: É Lygia com y.

PESQUISADORA: “Não chegou depois” significa o que para você?

LYGIA: Pode ter chegado junto ou antes. [Sentido amplo da relação de

ordem.]

PESQUISADORA: Para a Lygia com y, “não chegou depois” significa chegar

junto ou antes. Todo mundo concorda com a Lygia ou não? Levanta a

mão quem concorda com a Lygia que não chegar depois significa chegar

                                                          
33 PROBLEMA 6: Sérgio disse que chegou antes de Carla. Carla disse que chegou antes de Júlia. Ronaldo
disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não chegou depois de Carla.
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juntos ou antes! 1, 2, 3, ..., 21 concordando com a Lygia, de que não

chegar depois pode ser chegar antes ou juntos.

(Alunos discutem entre si.)

PESQUISADORA: Tudo bem, tudo pronto. Olha: nós estamos numa discussão e

a discussão precisa ser organizada.

NAIARA: Se eles tivessem chegado juntos, eles teriam se visto e o problema

teria dito. [Esta aluna considera que um enunciado seja um relato

documental, detalhadamente explícito.]

RODRIGO: O Ronaldo então falou que não chegou depois de Carla.

PESQUISADORA: O Ronaldo não entrou em detalhes se viu ou não viu. Lá no

enunciado do problema, ele simplesmente disse que não chegou depois.

Como ele não entrou em detalhes, a professora concluiu que eles

poderiam ter chegado ao mesmo tempo. Então quais são as

possibilidades? Tem mais alguma possibilidade?

ALUNO: Sérgio, Ronaldo, Carla e  Júlia. Sérgio, Carla e Ronaldo, Júlia.

Ronaldo...

PESQUISADORA: Ronaldo...

ALUNO: ...Sérgio, Carla e Júlia. Ronaldo, Sérgio, Carla e Júlia.

LUÍS: Ou pode ser Ronaldo e Sérgio juntos, Carla e Júlia.

PESQUISADORA: Tem mais alguma possibilidade?

ALUNOS: Não.

PESQUISADORA: É isso Danilo?

DANILO: É.

PESQUISADORA: Concorda também, Gustavo?

GUSTAVO: Concordo.

PESQUISADORA: Então quantas possibilidades existem?

ALUNOS: Quatro.

••••
S
•••• ••••

C
••••

J

PESQUISADORA: Escutem o que o Luís está dizendo.

LUÍS: Eu não sabia que na prova podia colocar que tinham chegado juntos.

[O aluno apresenta o conhecimento explícito, mas aguarda autorização

para expressá-lo por escrito. Vê-se aqui uma negociação do contrato

didático implícito.]

PESQUISADORA: Então, o que significa “não chegou depois”?
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LUÍS: Chegou antes ou junto. Eu pensei que seria “chegou antes ou depois”.

[Reconhece que se permitira expressar apenas as relações de

sucessividade, mas não a de simultaneidade.]

PESQUISADORA: Você está vendo isso agora? É possível isso? Tá claro isso?

Gente, vejam só, no enunciado não necessariamente precisam estar

escritas todas as possibilidades, mas o enunciado pode dar pistas pra

que você conclua essas possibilidades. Tá? Alguém quer colocar alguma

coisa?

ALUNOS: Não.

Foi possível trabalhar com a dificuldade, apresentada por alguns

alunos, em aceitar soluções com simultaneidade de chegada, mas isso requereu

o incentivo por parte da pesquisadora para três aspectos: para explicitar que a

possibilidade de simultaneidade é possível em situações reais; para que o

enunciado fosse visto como um conjunto de informações suficientes (mas não

necessariamente exaustivas, detalhadas, como Naiara parecia considerá-lo); e,

por fim, para que se desfizesse a separação entre um problema concreto (com

todas as suas soluções viáveis) e um problema de “ambiente escolar” (como

ocorreu com Luís).

Pareceu-nos sempre providencial reforçar para os alunos a utilidade

de fazerem um trabalho de verificação, confirmando suas respostas com o

enunciado, e de procederem a experimentações. Isso nos pareceu

particularmente oportuno para superar a possível tendência de alguns alunos

(em todas as séries) em ater-se a informações que lhe poupariam esforço

investigativo. A informação de que a professora “conseguiu encontrar a ordem

exata de chegada deles”, presente na introdução aos problemas 1 a 4, trouxe

consigo o risco de incentivar o encerramento da investigação, uma vez obtida

uma solução. Isso nos faz cogitar que suprimir essa informação talvez se

revelasse mais produtivo, em termos de instigação e envolvimento dos alunos.
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4.2.3 Sétima série

Também nesta série34, ao revermos o primeiro problema,

convencionamos a representação a ser utilizada, mas a classe fez uma opção

diferente daquela adotada pelas demais turmas:

PESQUISADORA: Como é que eu vou escrever isso? É da esquerda para a

direita, da direita para esquerda?

EDUARDO: De cima pra baixo.

JONATHAN: Ou então numera.

PESQUISADORA: Então existe mais de uma forma de representar. Vamos

combinar um jeito? Alguém está sugerindo que pode ser que da

esquerda para a direita. Ou numerando, e de cima para baixo. O que

vocês acham?

ALUNOS: Numerando de cima pra baixo.

[1] PESQUISADORA: Vocês querem que eu faça assim no primeiro? Então a

escola tá aqui em cima. É isso? Então quem chegou primeiro à escola?

ALUNOS: Pedro.

PESQUISADORA: Pedro. Então, eu vou por só a letra P. Pode ser?

ALUNOS: Pode.

PESQUISADORA: Muito bem. Me ajudem aqui, então. Primeiro Pedro...

ALUNO: ... depois Luísa...

PESQUISADORA: Luísa.

ALUNO: ... terceiro Bia.

PESQUISADORA: Terceiro Bia. É isso?

ALUNOS: É.

A classe prontamente sugere que para conferir deve-se ler o

enunciado e confirmá-lo com a solução a que se chegou:

PESQUISADORA: E só tem essa possibilidade de ordem de chegada?

ALUNOS: Só.

                                                          
34 Apesar do pequeno número de falas aqui transcritas, esta série se destacou pela sagacidade de suas
colocações, que incluíram aspectos descritos para outras séries.
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PESQUISADORA: Tem jeito de conferir isso?

ALUNOS: Tem: lendo o enunciado.

A possibilidade da chegada simultânea é logo proposta por um aluno,

e todos a aceitam sem nenhuma objeção, como mostra este trecho:

[5] PESQUISADORA: Vamos ver esse quinto problema35. Tem uma

possibilidade?

GIANCARLO, 7A SÉRIE: Tem: Neiva, Rita, Ivo e Gilda.

PESQUISADORA: Tem outra possibilidade?

GIANCARLO: Neiva e Rita podem ter chegado juntas. Neiva e Rita chegaram

juntas.

PESQUISADORA: Neiva e Rita, assim, lado a lado? [Na notação vertical, a

simultaneidade foi representada horizontalmente.]

GIANCARLO: É.

PESQUISADORA: Tem mais?

PAULA: Pode ter chegado também a Rita primeiro.

PESQUISADORA: A Rita pode ter chegado primeiro... E tem mais alguma

possibilidade?

••••
N ••••

••••
I
G

JONATHAN: Não.

PESQUISADORA: Jonathan, você tem certeza que só tem essas três?

JONATHAN: Só essas.

Os alunos não expressaram rejeição ao fato de ‘não chegou depois’

significar ‘junto ou antes’. Isso é mostrado no prosseguimento do diálogo:

PESQUISADORA: Eduardo, quer falar?

EDUARDO, 7A SÉRIE: É, porque o Ronaldo disse que não tinha chegado depois

de Carla, mas ele pode ter chegado junto com ela. [O tom de certeza

                                                          
35 PROBLEMA 5: Neiva disse que chegou antes de Ivo. Ivo disse que chegou antes de Gilda. Rita disse que
não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Ivo.
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com que fala revela que este aluno está incorporando o significado

amplo da relação de ordem.]

PESQUISADORA: Então, gente, o que significa esse “não chegou depois”?

ALUNOS: Chegou antes ou junto. [Sentido amplo da relação de ordem.]

4.2.4 Oitava série

O envolvimento que observáramos nas três outras séries contrastaria

com a pouca participação dos alunos da oitava. Nessa série, foi necessário fazer

perguntas reiteradamente para estimulá-los a participar. Aproveitamos o

primeiro problema para convencionar a representação e para frisar a forma de

conferir as respostas por meio da leitura do enunciado:

[1] PESQUISADORA: Vocês estão representando da esquerda para a direita. É

isso, Frederico?

FREDERICO: É.

PESQUISADORA: De acordo com esse enunciado você pode concluir que há

apenas uma possibilidade de ordem de chegada deles?

ALUNOS: É.

PESQUISADORA: Só há uma? Todo mundo tem certeza disso?

FELIPE: Ela conseguiu encontrar a ordem exata. [Usa o enunciado como

justificativa para não experimentar novas possibilidades.]

PESQUISADORA: Ela conseguiu encontrar, mas então vamos verificar se o que

nós fizemos aqui está correto? [Incentivo à pesquisa; negociação de

contrato didático.]

FELIPE: O Pedro chegou antes de Luísa e a Luísa chegou antes de Bia.

PESQUISADORA: Isso, o que você está fazendo, está lendo novamente o

enunciado e conferindo com o que está aqui, né? [Verificação.]

FELIPE: Sim.

A sessão prosseguiu sem aspectos a destacar, até que chegamos ao

quinto problema:
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[5] PESQUISADORA: Dá para escrever uma ordem de chegada?

ALUNO, 8A SÉRIE: Tem duas.

PESQUISADORA: Sim, qual é? Vou escrevendo aqui embaixo.

ALUNOS: Neiva, Rita, Ivo e Gilda.

PESQUISADORA: Vinícius está dizendo que tem mais de uma. Então qual é?

VINÍCIUS: A Rita antes da Neiva.

PESQUISADORA: Então seria...

VINÍCIUS: ... Rita, Neiva, Ivo e Gilda.

PESQUISADORA: Vamos conferir, vamos ler o enunciado de novo. Bruna, quer

falar alguma coisa?

BRUNA: Não. Ele estava perguntando e aí eu expliquei para ele.

PESQUISADORA: Então, qual foi a pergunta, Renan?

RENAN: Por que tem duas opções?

PESQUISADORA: Por que tem duas opções?

RENAN: Porque a Rita não lembrava da Neiva, daí ela podia ter chegado

antes ou depois. [Interpreta ‘não lembrava’ como ‘não viu’.]

PESQUISADORA: Então eu pergunto: Existem só essas duas possibilidades, ou

tem mais?

ALUNO: Só essas duas. [Sentido restrito.]

N I G
R R R

↑
resposta
ausente

PESQUISADORA: Só?

ALUNO: Só.

PESQUISADORA: Só, Frederico?

FREDERICO: Só.

PESQUISADORA: Só essa, Manoel?

MANOEL: Só.

PESQUISADORA: Vamos ver: o que significa “chegar antes”, “a Rita chegou

antes” do Ivo?

WILLIAM: Significa que Ivo chegou depois da Rita. [Sentido restrito da

relação de ordem.]

PESQUISADORA: E se a Rita chegasse junto com a Neiva?

WILLIAM: A Neiva tem certeza que chegou antes do Ivo, fala aqui, e ela não

sabe se chegou antes de mais alguma pessoa. [Estabelece relações
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entre o par a que a informação do enunciado se refere: Rita e Ivo. Não

infere relações com outros personagens que não esses dois.]

PESQUISADORA: O William tá dizendo que não é possível a Rita chegar junto

com a Neiva.

WILLIAM: Não! É possível!

PESQUISADORA: É possível ou não?

WILLIAM: É!

PESQUISADORA (para a classe): É possível. Vinícius o que você acha?

VINÍCIUS: Eu acho que só tem essas duas. [Rejeita a simultaneidade.]

(...)

PESQUISADORA: Então vamos ver o que o William está dizendo. Vamos

representar e conferir. E aí, como a gente verifica se isso é possível ou

não?

ALUNOS: Lendo o enunciado novamente.

PESQUISADORA: Você sugere alguma forma de representar?

RODRIGO: Coloca um em cima do outro.

PESQUISADORA: O Rodrigo está sugerindo um em cima do outro. Então seria a

Neiva e a Rita, e isso significa que os dois estão chegando juntos?

RODRIGO: É.

PESQUISADORA: E depois o Ivo e então a Gilda. Então vamos ler o enunciado

e conferir [esta ordenação específica, com dois personagens chegando

juntos]. Você pode ler, então, Rodrigo, pra mim? Vê se bate. [Incentivo

a levar a cabo a verificação de uma conjectura.]

RODRIGO: Neiva disse que chegou antes de Ivo.

PESQUISADORA: Neiva tá antes de Ivo.

RODRIGO: Ivo disse que chegou antes de Gilda.

PESQUISADORA: Ivo tá aqui antes da Gilda.

RODRIGO: Rita disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha

certeza de que chegou antes de Ivo.

PESQUISADORA: Rita tá antes de Ivo. Pode ser?

RODRIGO: Pode.

PESQUISADORA: E então, Vinícius?

VINÍCIUS: A ordem de chegada deles...

PESQUISADORA: A ordem de chegada desse enunciado, né? Desse problema

aqui. É possível!

(Uma aluna faz comentário.)
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PESQUISADORA: A Luana tá dizendo que [o enunciado] precisa dizer que

chegou junto.

ALUNO: Não.

PESQUISADORA: Mas a Natali tá dizendo...

NATALI: ... que a Rita não tem certeza dos colegas, e a Neiva tem.

ALUNO: A Rita chegou junto com a Neiva.

PESQUISADORA: Mas de acordo com esse enunciado dá para a gente escrever

três formas, então?

ALUNO: Não, a Neiva teria dito que chegou junto com a... — sei lá...

[Insistência em que todas as possíveis relações estejam explicitadas no

enunciado.]

PESQUISADORA: Mas a Neiva disse o seguinte: que ela chegou antes de Ivo.

ALUNO: Ela não falou nada da Rita.

ALUNO: Mas não tem, gente!

ALUNO: Tem.

PESQUISADORA: O que a gente conclui dessa discussão é que na verdade os

enunciados nem sempre dizem tudo de uma maneira explícita. Algumas

coisas a gente precisa concluir, né? A informação está sendo dada em

relação a algumas pessoas e não em relação a outras, e uma vez que

não dá informações em relação às outras, eu preciso pensar quais as

possibilidades em relação às outras pessoas, trabalhar com a informação

que me deram sobre determinadas pessoas. Em relação às outras, eu

tenho que pensar, porque o problema não deu, tá certo? Então não há

necessidade do enunciado ser tão explícito e dizer “Estela chegou antes

desse, depois daquele e junto com aquele”, tá certo? Então o enunciado

me dá as informações mínimas necessárias; as outras eu é que tenho

que concluir, tá certo? Então você é quem deve tirar algumas

conclusões. Tá certo? Porque é justamente para vocês pensarem em

todas as outras possibilidades, tá o.k.? Então nem sempre o enunciado

diz tudo explicitamente, tá o.k.? [Há negociação de contrato didático.]

Tal explanação sobre o caráter do enunciado se mostrou necessária,

uma vez que muitos alunos dessa série expressaram esperar que as

informações nele oferecidas especificassem maior número de relações entre

pares de personagens.
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Continuamos a sessão abordando o sexto problema, e novamente

esbarramos na pouca aceitação da possibilidade de chegada simultânea em

“não chegou depois de”. Foi necessário retomar esse aspecto mais uma vez,

como mostra este diálogo:

PESQUISADORA: Eu só quero ouvir uma coisa de vocês: O que significa para

vocês “não chegar depois”?

ALUNOS, 8A SÉRIE: Chegar antes. [Sentido restrito.]

PESQUISADORA: Não chegar depois significa chegar antes... [Transcorre certo

tempo.]

ALUNOS: ... ou juntos. [Os alunos, depois do incentivo, correspondem à

expectativa de pesquisa oferecendo mais uma possibilidade,

expressando assim o significado amplo da relação em questão.]

PESQUISADORA: As duas possibilidades. Todo mundo tá de acordo com isso?

Não chegar depois significa que chegou antes ou chegou junto com

alguém. Tá o.k.? [Ocorre institucionalização por parte da pesquisadora.]

Um dos aspectos que nos chamaram a atenção nesta série foi a

necessidade de incentivá-los a testar hipóteses que estavam sendo rejeitadas

de antemão. Isso foi facilitado recorrendo-se a uma notação de apoio. De modo

geral, o desinteresse da maior parte da classe era perceptível. É possível que

esse comportamento estivesse refletindo suas concepções sobre o próprio

ambiente escolar e as atividades nele desenvolvidas — aspectos que fazem

parte do contrato didático implícito. Referindo-se às situações didáticas,

Brousseau coloca:

(...) estabelece-se uma relação que determina — até certo ponto

explicitamente, mas sobretudo implicitamente — o que cada parceiro,

professor e aluno, terá a responsabilidade de gerir e pelo que, de

algum modo, será responsável perante o outro. Esse sistema de

obrigação recíproca assemelha-se a um contrato. (Brousseau, 1997b,

p.31)
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Outro aspecto observado foi a expectativa, por parte de vários

alunos, de que um enunciado consista numa descrição detalhada, que minimize

ou dispense o recurso a inferências.

4.2.5 Comentários gerais sobre a Sessão 2

De maneira geral, para as quatro séries, a Sessão 2 cumpriu seu

propósito básico: o de permitir que os alunos explicitassem e validassem suas

produções — o que corresponde respectivamente às situações didáticas de

formulação e de validação, segundo Brousseau. Essas situações, na prática, não

ocorrem necessariamente em seqüência. De fato, aspectos de ambas se

alternaram ao longo da sessão.

Na prática, essas quatro fases não se sucedem tão regularmente

quanto a teria parece explicar. Elas são encavaladas, há avanços e

retrocessos, tentativas de ruptura do contrato didático. (Henry, 1991,

p.39)

Dentre os aspectos observados no comportamento dos alunos nesta

sessão, figura o fato de alguns alunos necessitarem de autorização ou aval para

expressarem soluções que cogitaram mas julgaram inadequadas para o

ambiente de sala de aula (como o aluno Luís, da 6a série, ao dizer “Eu não

sabia que na prova [o pré-teste] podia colocar que tinham chegado juntos”).

Isso sugere que pode estar operando nesses alunos um contrato didático

implícito segundo o qual problemas escolares diferem de problemas concretos.

Outros alunos precisaram ser incentivados à experimentação e à

verificação, mesmo quando a conclusão que alcançaram lhes parecia definitiva.

Observou-se em diversos casos que o sentido amplo da relação de

ordem chegou a ser apreendido pelos alunos, mas que esse fato não impediu
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que, por vezes, o sentido restrito voltasse a se manifestar, possivelmente por

impregnação de um mecanismo de antonímia corrente na língua materna.

Alguns alunos deram indícios de estar compondo roteiros ou

algoritmos mentais que lhes ajudassem a encontrar soluções, ainda que esse

procedimento permanecesse em parte tácito.

Problemas com mais de uma solução por vezes levaram alguns

alunos a cogitar em enredos extras, que não obedeciam ao enunciado

apresentado, como ocorreu com Edgar, aluno de 6a série, que chegou a

indagar-se se a presença de outros personagens na situação real interferiria nas

relações de ordem já constatadas.

Alguns alunos ainda apresentaram dificuldade em aceitar respostas

que incluíssem a simultaneidade de chegada. De modo geral, porém, foi

possível trabalhar com essa dificuldade, embora, para tanto, fosse requerido o

incentivo por parte da pesquisadora para explicitar que a possibilidade de

simultaneidade é possível em situações reais; para explicitar que o enunciado

deve ser visto como um conjunto de informações suficientes mas não

necessariamente exaustivas; e para que se desfizesse a separação entre um

problema concreto (com todas as suas soluções viáveis) e um problema

escolar.

Pareceu-nos que, em muitos casos, o progresso foi facilitado por

nossa insistência em levar os alunos a fazerem um trabalho de verificação,

confirmando suas respostas com o enunciado, e de procederem a

experimentações. Isso nos pareceu particularmente oportuno para superar a

possível tendência de alguns alunos (em todas as séries) em ater-se a

informações que lhe poupariam esforço investigativo (particularmente a

informação, presente no enunciado na introdução aos problemas 1 a 4, de que

a professora “conseguiu encontrar a ordem exata de chegada” dos

personagens.

Em termos do comportamento geral das turmas, chamou-nos a

atenção, particularmente, o pragmatismo da 5ª série, o entusiasmo da 6a série,
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visto na participação maciça nos debates, e a sagacidade da 7a, especialmente

em suas asserções referentes aos enunciados, em contraste com a apatia da 8a,

que obrigou à necessidade de institucionalização por parte da pesquisadora,

dado o pouco envolvimento dos alunos nos debates propostos.

Uma semana depois, voltaríamos a nos encontrar para a terceira e

última sessão.
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4.3 SESSÃO 3

A terceira sessão foi realizada uma semana depois da segunda. Seu

propósito foi averiguar se houve evolução do conhecimento individual dos

alunos na resolução de problemas que envolvem relações de ordem do tipo

‘chegar antes ou junto de’ e ‘chegar depois ou junto de’.

No início desta sessão, tal como na primeira, solicitamos aos alunos

que guardassem todos os seus pertences, deixando as carteiras totalmente

desocupadas. Em seguida, foram entregues crachás com os nomes de todos os

participantes: alunos, professora, pesquisadora e observadoras.

Entregamos então a eles as quatro folhas do pós-teste — cada uma

delas contendo dois problemas — e uma caneta esferográfica azul.

Explicamos-lhes que, tal como no primeiro encontro, gravaríamos a

sessão, pois tínhamos interesse em observar como cada um agiria e em saber

como pensariam para resolver os problemas. Dissemos-lhes também que, caso

tivessem dúvidas sobre os enunciados, deveriam pedir esclarecimentos em voz

alta, de modo que toda a classe pudesse ouvi-los. Foram também informados

que os esclarecimentos a essas dúvidas também seriam dados de modo a

poderem ser ouvidos por todos.

A pesquisadora orientou os alunos a resolverem todos os problemas

individualmente e na seqüência em que se apresentavam.

Ao notarem que a maioria já havia resolvido os quatro primeiros

problemas, a pesquisadora e as observadoras começaram a percorrer a classe

pedindo aos alunos que revelassem, individualmente, a que  estratégias haviam

recorrido para resolver cada problema. As respostas a essa indagação foram

gravadas ou anotadas.

A sessão transcorreu dentro do esperado, sem incidentes ou fatos

que nos chamassem a atenção, e ao final do tempo estipulado as folhas foram

recolhidas.
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Da análise das respostas e das falas, emergiram cinco categorias

principais. Três delas já haviam se configurado nas respostas à Sessão 1:

— ‘resolução direta’;

— ‘sucesso parcial, não incluindo chegar ao mesmo tempo’;

— ‘insistência em resposta única’.

A elas se somaram duas categorias inéditas:

— ‘sucesso total ou parcial, incluindo chegar ao mesmo tempo’ e

— ‘aparente sucesso parcial, incluindo chegar ao mesmo tempo’.

4.3.1 Categoria ‘resolução direta’

Esse tipo de resposta ocorreu nos problemas 1 a 4. Suas

características foram já descritas para a Sessão 1. As falas seguintes

exemplificam essa categoria:

[1] PESQUISADORA: Giancarlo, você quer comentar comigo, por exemplo, o

primeiro problema36?

GIANCARLO, 7A SÉRIE: Só uma possibilidade, porque se Mateus disse que

chegou antes de Teresa e Teresa disse que chegou antes de Flávia,

então há apenas uma: Mateus, Teresa e Flávia.

M T F

PESQUISADORA: Como você pensou para resolver a questão? Você leu tudo,

você leu por partes, como você fez?

GIANCARLO: Eu leio tudo, depois eu vou dividindo os nomes, pra depois pôr

em ordem, certo? Quem chegou primeiro, quem chegou por último...

PESQUISADORA: Como dividindo os nomes? Como assim?

                                                          
36 PROBLEMA 1: Mateus disse que chegou à escola antes de Teresa. Teresa disse que chegou à escola antes
de Flávia.
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GIANCARLO: Eu separei toda a frase dos nomes, que é o Mateus, a Teresa e a

Flávia. Aí eu li só os nomes e aí eu coloquei em ordem qual era o

primeiro, qual era o segundo.

Esse aluno não revela se fez ou não experimentações para certificar-

se de que não havia soluções extras. No próximo exemplo, outro aluno

expressa não havê-las feito:

[1] GABRIEL, 8A SÉRIE: É, no primeiro problema eu achei uma solução só.

Como a professora concluiu de forma exata, só dá pra ser de um jeito a

ordem de chegada, e a minha ficou: Mateus, Teresa e Flávia. É o

Mateus antes da Teresa e a Teresa antes da Flávia, e a Flávia por

último. [A informação “forma exata” do enunciado pode ter

desincentivado a exploração de possibilidades extras.]

PESQUISADORA: Tá. Você confere depois de responder?

GABRIEL: Confiro.

PESQUISADORA: Como você faz isso?

GABRIEL: Eu faço que nem aquele sistema de ponto, que nem vocês fizeram

na outra aula, e se é desse jeito é como se fosse ponto, só que eu não

coloco aqui: é o Mateus antes da Teresa, e aí eu vejo aqui se o Mateus

está antes da Teresa, se a Teresa está no meio, Mateus tá antes e a

Teresa antes de Flávia por último. É desse jeito que eu confiro. [Faz uso

mental da representação proposta na Sessão 2.]

[2] PESQUISADORA: Tá. E no segundo problema37?

GABRIEL: No segundo eu também só achei uma forma. A professora concluiu

de forma exata, então só há um jeito, e ficou: Joana, Márcio e Cláudio.

É o Márcio antes do Cláudio — tá aqui — e a Joana antes do Márcio

também, que na minha opinião tem só esse jeito. [Aqui o termo ‘exata’

é tomado com o sentido de haver uma só possibilidade.]

J M C

                                                          
37 PROBLEMA 2: Márcio disse que chegou à escola antes de Cláudio. Joana disse que chegou à escola
antes de Márcio.
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É possível que o aluno já esteja convicto da unicidade da solução.

Não deve ser descartado, porém, que pode estar havendo aqui influência do

enunciado, através da informação “concluiu de forma exata”, levando o aluno a

encerrar sua prospecção de possíveis respostas extras.

De modo geral, os procedimentos característicos observados nas

respostas desta categoria foram os mesmos constatados na Sessão 1: a

resolução é alcançada transpondo-se diretamente as informações do

enunciado; parte do enunciado reforça, para alguns alunos, a desnecessidade

de experimentações extras; representações de apoio estão ausentes ou, se

presentes, são simples. Esta fala revela, ademais, que os procedimentos

utilizados são os mesmos, quer a ordem de apresentação dos personagens no

enunciado coincida com a ordem de chegada (problemas 1 e 3) ou não

(problemas 2 e 4).

4.3.2 Categoria ‘sucesso parcial, não incluindo chegar ao mesmo
tempo’

Esse tipo de resposta ocorreu nos problemas 5 a 8, e obedeceu ao

mecanismo já descrito para a Sessão 1. Essas respostas trazem uma ou mais

ordenações corretas, mas deixam de incluir a possibilidade de personagens que

chegam juntos à escola. Essa é a categoria que melhor exemplifica o uso

restrito da relação de ordem.

Vejamos alguns exemplos, transcritos a seguir:

PESQUISADORA: Você quer comentar agora o quinto problema38?

[5] BRUNO, 8A SÉRIE: O quinto tem mais que uma possibilidade, porque acho

que foi o Rubens que disse que ele não sabe, mas que ele chegou antes

de Geraldo, e não fala se ele chegou antes ou depois da Marli, então

                                                          
38 PROBLEMA 5: Marli disse que chegou antes de Geraldo. Geraldo disse que chegou antes de Cristina.
Rubens disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Geraldo.
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não dá pra saber se ele chegou antes ou depois, então tem duas

possibilidades. [Concepção restrita da relação de ordem.]

PESQUISADORA: Só tem essas duas?

BRUNO: Só.

PESQUISADORA: O que significa “tinha certeza de que chegou antes deles”,

pra você?

BRUNO: É.. Boa pergunta. Não sei... É... [O fato de o aluno não saber dizer

não significa necessariamente que não saiba fazer uso. De fato o aluno

revela, na prática, que faz uso restrito da relação de ordem — e o faz de

forma desenvolta, como mostra o restante do diálogo.]

PESQUISADORA: Como é que você representa, como é que você responde a

questão, como é que você faz para responder essa questão?

BRUNO: Eu só... ponho em ordem. Tipo: eu olho quem chegou antes de

quem e vou colocando.

PESQUISADORA: Aí você confere com o enunciado?

BRUNO: Sim. [Faz verificação.]

PESQUISADORA: Tá. Então nesse quinto problema só tem essas duas

possibilidades?

BRUNO: Só.

M G C
R R R

↑
resposta
ausente

[6] PESQUISADORA: Tá. E no sexto problema39?

BRUNO: Também.

PESQUISADORA: O que significa para você que “não chegou depois”?

BRUNO: Não chegou depois é chegou antes, chegou antes da pessoa.

[Concepção restrita de relação de ordem.]

PESQUISADORA: Tá, mas não poderia acontecer de chegarem juntos?

BRUNO: É, pode, mas na hora que eu pensei, eu pensei, tipo... não chegou

junto, entendeu? Eu pensei só que chegou antes ou depois. [Sob

questionamento, admite a concepção ampla.]

PESQUISADORA: Tá. Vamos ver o sétimo problema40.

                                                          
39 PROBLEMA 6: Édson disse que chegou antes de Súsi. Súsi disse que chegou antes de Rute. Oscar disse
que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não chegou depois de Súsi.
40 PROBLEMA 7: Selma disse que chegou à escola antes de Heloísa. Nelson disse que chegou à escola
antes de Selma. Lúcia disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou
antes de Selma.
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[7] BRUNO: É, também só tem duas possibilidades porque... porque aí diz

que... também diz que ele não se lembrava e que tinha certeza de que

chegou antes de tal pessoa. Se ele [apontando para o personagem

Lúcia] chegou antes, tem duas pessoas antes dele [apontando para o

personagem Selma]. Aí eu coloquei duas seqüências, mas pra mim só

tem essas duas possibilidades. [Não faz uso do sentido amplo.]

N S H
L L L

↑
resposta
ausente

[8] PESQUISADORA: E no oitavo41?

BRUNO: Também, diz a mesma coisa.

PESQUISADORA: Tá bom. Obrigada, Bruno.

Este aluno se atém ao sentido restrito da relação de ordem. Sendo

esta a terceira sessão, consideramos que seria necessário um reinvestimento

em discussões ou em outras atividades para que o aluno passasse a utilizar o

sentido amplo da relação de ordem.

4.3.3 Categoria ‘insistência em resposta única’

Tal como ocorrera na Sessão 1, também na Sessão 3 alguns alunos

insistiram em ater-se a uma resposta única, apesar de haverem cogitado em

mais de uma solução.

É o que se observa neste exemplo:

PESQUISADORA: Talita, você quer comentar as últimas?

[8] TALITA, 6A SÉRIE: Nessa daqui, na 8, eu fiquei com um pouco de dúvida,

porque podem ter três ordens de chegada que é... — eu não sei falar —

é Wagner, Afonso, Meire e Iara; Afonso, Wagner, Meire e Iara; e Afonso

                                                          
41 PROBLEMA 8: Meire disse que chegou à escola antes de Iara. Wagner disse que chegou à escola antes de
Meire . Afonso disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não chegou depois
de Meire.
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e Wagner juntos, Meire e Iara. Eu acho que pode ser essas, mas eu não

coloquei trocando os nomes aqui.

PESQUISADORA: Por que você não colocou?

TALITA: Ah, porque eu tava em dúvida se podia ou não colocar, aí eu achei

melhor deixar só assim.

PESQUISADORA: O que isso significa pra você, que “não se lembrava mas tinha

certeza de que não chegou depois de Meire”?

TALITA: Ele tá falando assim: que o Afonso não se lembrava dos outros

colegas, mas tinha certeza que não chegou depois de Meire. Então eu

acho que ele pode ter chegado junto com o Wagner ou antes ou depois

dele ou os dois ao mesmo tempo — ou ele pode ter chegado antes ou o

Wagner primeiro ou até os dois ao mesmo tempo.

PESQUISADORA: Tá então você pode, você tá dizendo que pode isso.

TALITA: Pode.

PESQUISADORA: Você quer escrever isso, então?

TALITA: Não.

PESQUISADORA: Não? Por que você não quer escrever?

TALITA: Ah, vai que eu erro... É melhor deixar assim. [Admite três soluções

válidas, mas só se permite escrever duas.]

resposta
cogitada mas

rejeitada
↓

W M I
A A A A

↑
resposta

não
cogitada

PESQUISADORA: Tá bom, mas aqui eu não vou dar nota.

TALITA: Ah, mas tudo bem.

PESQUISADORA: Só isso?

TALITA: Só.

PESQUISADORA: Você tem medo de errar? É isso?

TALITA: É, um pouco.

PESQUISADORA: Tá bom. Obrigada, Talita.
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A aluna explicita quase todo o elenco de soluções, mas denota

acreditar que para que sua resposta seja considerada correta deve coincidir

com uma resposta única pré-escolhida. Não sabe quais são os critérios para tal

escolha.

Respostas desse tipo revelam que o aluno diferencia solução (que

atende ao problema concreto) de resposta (que atende ao problema escolar). O

modelo implícito é o de que problemas propostos no ambiente escolar têm

resposta única, embora possam ter soluções múltiplas no mundo real.

Provavelmente essa é a característica do contrato didático a que essa aluna

obedece em seu ambiente escolar.

4.3.4 Categoria ‘sucesso total ou parcial, incluindo chegar ao mesmo
tempo’

Esta categoria, que se aplica aos problemas 5 a 8, revela o uso do

sentido amplo da relação de ordem. As respostas nela incluídas podem ou

conter todas as ordenações possíveis ou deixar de incluir algumas, mas sempre

apresentam pelo menos uma das ordenações em que há personagens

chegando juntos. O termo ‘sucesso’, no nome da categoria, refere-se ao

progresso alcançado em perceber e utilizar a relação de ordem em sentido

amplo, e não para descrever o resultado quantitativamente.

Os casos de sucesso total foram exclusivos da Sessão 3. Na sessão

1, alguns casos de sucesso parcial que haviam incluído personagens chegando

juntos se deveram à interação do aluno com a pesquisadora durante os

diálogos. Sem os questionamentos ali realizados, as respostas não teriam

chegado a incluir personagens chegando juntos42.

O próximo diálogo exemplifica o oferecimento de resposta completa:

                                                          
42 Esse foi o caso da aluna Débora, da 5a série, cuja resposta incluímos na categoria ‘necessidade de
autorização para incluir a resposta chegar ao mesmo tempo que’.
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[5] LYGIA, 6A SÉRIE: Como ela [a professora] não conseguiu encontrar uma

ordem exata, então tinha que ter outras possibilidades, e pelo enunciado

deu para achar as outras possibilidades.

R
M
R R

G C

PESQUISADORA: E você fez a mesma coisa em todos as outras questões?

LYGIA: Fiz.

PESQUISADORA: Tá ótimo Lygia. Obrigada.

A aluna fez essa descrição com ar seguro, dando a entender que

procedeu a uma varredura sistemática de todas as possibilidades.

Isso ocorreu também neste outro exemplo:

[7] PESQUISADORA: Vamos lá, Paulo. Como você está pensando para resolver

o problema?

PAULO, 8A SÉRIE: A ordem que eu consigo colocar...

PESQUISADORA: Você vai lendo pedaços, ou você lê tudo?

PAULO: Eu leio tudo e depois eu vou tentando colocar em ordem.

PESQUISADORA: Aí você vai colocando todas as possibilidades...

PAULO: Todas as possibilidades.

O próximo exemplo evidencia aspectos que julgamos oportuno

ressaltar:

[5] PESQUISADORA: Vamos ver o quinto problema.

EDUARDO, 7A SÉRIE: Aqui no quinto tá escrito que Marli chegou antes de

Geraldo. Geraldo chegou antes de Cristina e Rubens não lembrava dos

outros colegas, mas chegou antes do Geraldo. Então tem algumas

opções que eu achei que poderiam ser: Marli, Rubens, Geraldo, Cristina,

ou então Rubens, Marli, Geraldo e Cristina, ou Rubens e Marli ao mesmo

tempo, Geraldo e Cristina — apesar que eu não considero muito essa

dos dois terem chegado ao mesmo tempo, porque está escrito que tem

que tentar uma ordem exata numérica, mas mesmo assim eu coloquei,
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só porque... [“Ordem exata” é explicitada como “ordem numérica”,

trazendo a idéia de sucessividade sem simultaneidade.]

PESQUISADORA: Só porque...

EDUARDO: ... só porque da outra vez na correção eu não pensei que podia, e

você colocou lá. Então pensei: então talvez possa contar. [Ocorre

quebra do antigo contrato didático. Todas as soluções foram

fornecidas.]

M G C
R R R

[6] PESQUISADORA: E no sexto?

EDUARDO: No sexto... Aqui está dizendo que Édson chegou antes da Súsi. A

Súsi chegou antes da Rute. O Oscar não lembrava dos outros colegas

mas não chegou depois. Então o Oscar também pode ter chegado ao

mesmo tempo que a Súsi. Então Édson, Oscar, Súsi e Rute é uma das

opções. E a última opção seria Édson, Oscar e Súsi ao mesmo tempo, e

Rute depois. [Embora não mencione Édson e Oscar juntos, inclui essa

solução na folha de respostas, e portanto apresenta todas as soluções

do problema.]

E S R
O O O O

[7 e 8] PESQUISADORA: Tá bom. O 7 e o 8 você fez da mesma forma?

EDUARDO: É.

As respostas classificadas nessa categoria revelam o uso do sentido

amplo da relação de ordem, embora por vezes de forma incompleta. Como essa

categoria esteve ausente na Sessão 1, sua presença na Sessão 3 revela ter

ocorrido evolução no conhecimento de alunos ao longo da seqüência didática.

Parece-nos, porém, que um incentivo adequado à verificação

exaustiva de todas as possibilidades de resposta poderá auxiliar os alunos que

ofereceram respostas incompletas a ganharem desenvoltura no uso amplo

dessas relações. De fato, as constatações nos indicam que o recurso a uma

notação adequada parece ter facilitado esse processo.
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Os casos dessa categoria em que o sucesso foi incompleto se

deveram possivelmente a distrações do aluno ou à falta de uma varredura mais

minuciosa das possíveis respostas.

4.3.5 Categoria ‘aparente sucesso parcial, incluindo chegar ao mesmo
tempo’

A princípio, havíamos classificado essas respostas na categoria

anterior (‘sucesso total ou parcial, incluindo junto’), já que incluem uma

ordenação com personagens que chegam juntos à escola. Uma análise mais

detalhada dessas respostas, especialmente aos problemas 5 a 8, revelaria uma

nova categoria, como se observa nesta fala:

[5] PESQUISADORA: Gabriela, comenta comigo o quinto43 problema.

GABRIELA, 6A SÉRIE: Aqui é mais difícil porque ele não se lembrava dos outros

colegas. Um fala que chegou antes do outro.

PESQUISADORA: Nesse caso tem só uma possibilidade?

GABRIELA: Tem duas. Eu acho que tem duas.

PESQUISADORA: Quais são as duas?

GABRIELA: É Marli, Rubens, Geraldo e Cristina, ou Marli e Rubens juntos,

Geraldo e Cristina.

M G C
R R R
↑

resposta
ausente

Note-se que a aluna deixa de mencionar Rubens na primeira posição

(resposta habitualmente oferecida mesmo por alunos que não cogitaram na

possibilidade da simultaneidade). Isso se repetiu no problema 6:

                                                          
43 PROBLEMA 5: Marli disse que chegou antes de Geraldo. Geraldo disse que chegou antes de Cristina.
Rubens disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que chegou antes de Geraldo.
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[6] PESQUISADORA: Tá. E no sexto44?

GABRIELA: Também eu acho que tem duas opções.

PESQUISADORA: Quais são essas duas opções?

GABRIELA: É Édson, Oscar, Súsi e Rute, ou Édson e Oscar juntos, Súsi e Rute.

E S R
O O O O
↑ ↑
Respostas
ausentes

PESQUISADORA: Essas são todas as possibilidades?

GABRIELA: Eu acho que sim.

PESQUISADORA: Só essas?

GABRIELA: Eu acho que é.

A aluna deixou de apresentar Oscar em primeira posição (resposta

comum mesmo entre alunos que não fizeram uso da simultaneidade de

chegada). Deixou também de apresentar Súsi junto com Oscar — e, dentre as

duas respostas obteníveis ao se fazer uso do significado amplo da relação de

ordem, esta é a que se pretende evocar com a informação “Oscar... não se

lembrava... mas tinha certeza de que não chegou depois de Súsi”. Chama-nos a

atenção que a aluna não tenha apresentado justamente essa resposta, e

limitado a simultaneidade ao par Oscar e Édson, sobre o qual não há menção

direta no enunciado.

O diálogo teve o seguinte prosseguimento:

PESQUISADORA: Tá agora vamos ver sétimo e o oitavo.

[7]  GABRIELA: Ah, é a mesma coisa que as outras, né? Ah, não sei como

explicar.

PESQUISADORA: Quantas possibilidades existem?

GABRIELA: Eu acho que duas.

PESQUISADORA: Tá. E quais são as duas?

                                                          
44 PROBLEMA 6: Édson disse que chegou antes de Súsi. Súsi disse que chegou antes de Rute. Oscar disse
que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não chegou depois de Súsi.
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GABRIELA: Nelson, Lúcia, Selma e Heloísa, ou Nelson e Lúcia juntos, Selma e

Heloísa.

N S H
L L L
↑

resposta
ausente

PESQUISADORA: Você tem certeza que tá certo isso que você fez?

GABRIELA: Não, não sei.

PESQUISADORA: Como é que você poderia ter certeza?

GABRIELA: Ah, não sei. Eu acho que assim tá certo, mas eu não posso ter

certeza. [Não faz verificação.]

[8] PESQUISADORA: Tá. E o oitavo?

GABRIELA: É a mesma coisa que os anteriores, né? Eu grifei as palavras dos

nomes dos personagens e se ele chegou antes ou depois dos outros.

W M I
A A A A

↑ ↑
respostas
ausentes

PESQUISADORA: Obrigada, Gabriela.

A aluna parece ou ter adotado alguma forma procedimento pessoal

para chegar às respostas, que resultam incompletas; ou pode estar

considerando que um problema desse tipo estará respondido por inteiro quando

se alcançarem duas soluções (o número mínimo que atende à condição n > 1),

com uma delas apresentando simultaneidade de chegada.

O padrão de suas respostas não revela que o conhecimento do

sentido amplo da relação de ordem esteja incorporado ao conhecimento

anterior, de sentido restrito. A aluna tampouco faz verificações, não havendo

evoluído na aquisição desse recurso.

Neste outro exemplo, o aluno oferece todo o conjunto de respostas

do problema 5, mas esse sucesso não se verifica no problema 6:
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PESQUISADORA: Gabriel, comenta comigo agora o quinto e o sexto problemas.

[5] GABRIEL, 8A SÉRIE: No quinto, como ela não conclui de forma exata, eu

achei três ordens de chegada. A primeira foi a Marli, Rubens, Geraldo e

Cristina. E a segunda foi Rubens, Marli, Geraldo e Cristina. E a terceira

foi Marli e Rubens juntos, Geraldo e Cristina. E eu coloquei desse jeito

porque é como Rubens tá falando: que não se lembrava dos outros

colegas mas tinha certeza de que chegou antes do Geraldo. Então você

pode colocar o Rubens depois da Marli ou antes da Marli ou ele e a Marli

juntos. Então são essas formas, essas três ordens de chegada.

[Ofereceu todo o conjunto de respostas.]

R
M
R R

G C

No prosseguimento do diálogo, porém, evidencia-se outro padrão de

resposta:

[6] PESQUISADORA: Tá. E o sexto?

GABRIEL: No sexto também, da mesma forma do quinto, foi três formas

também que eu consegui achar. A primeira foi o Édson o Oscar a Súsi e

a Rute; aí depois o Oscar primeiro, o Édson, a Súsi e a Rute; Édson e

Oscar juntos, Súsi e a Rute. O Oscar, como ele não se lembra dos outros

colegas mas tinha certeza de que não chegou depois da Súsi, você pode

colocar ele junto com o Édson ou antes ou depois do Édson, e os outros

ficam da mesma forma, fica Súsi e Rute do mesmo jeito.

E S R
O O O O

↑
resposta
ausente

PESQUISADORA: Tá. Então o que significa para você essa frase: “Oscar disse

que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que não

chegou depois da Súsi”.

GABRIEL: Se ele não chegou depois da Súsi é que ele chegou... Só dá para

ele ter chegado antes — ele tem que ter chegado junto com o Édson ou

antes ou depois do Édson, e não depois da Súsi.

PESQUISADORA: Tá, obrigada Gabriel.
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Este aluno parece ter associado formulações como “não chegou

depois” (expressão de complementaridade na lógica matemática) com

‘necessidade de haver pelo menos um junto, onde quer que seja’ na resposta

ao problema. Um possível mecanismo é que esse aluno busca a localização

dessa simultaneidade na notação, e da esquerda para a direita (a ordem

convencional da escrita). Assim que essa primeira ocorrência é encontrada, o

trabalho de busca é encerrado pelo aluno. O mecanismo então talvez seja o de

‘buscar por varredura uma oportunidade de posicionar dois personagens

juntos’. Esse procedimento não evidencia um conhecimento desenvolto do

sentido amplo da relação de ordem. (Esse padrão de resposta se repetiu no

problema 8.)

Quanto a esta categoria, tem-se a apontar que os problemas 5 a 8

contêm um personagem x que só se lembra de haver chegado antes de certo

outro personagem y (problemas 5 e 7) ou então de não haver chegado depois

desse personagem (problemas 6 e 8). Na Sessão 1, os alunos sistematicamente

deixaram de cogitar sobre a possibilidade de que x chegasse junto com

qualquer outro.

Problemas 5 e 7

a y b

x x x
↑

resposta não
cogitada na
Sessão 1

Problemas 6 e 8

a y b
x x x x

↑ ↑
respostas não
cogitadas na

Sessão 1

Se esses alunos houvessem conseguido evoluir em seu

conhecimento, expandindo-o do sentido restrito da relação de ordem para o
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sentido amplo, se esperaria que, na Sessão 3, aplicassem esse sentido amplo,

recém-adquirido, pelo menos ao par de personagens a que as informações do

enunciado acima citadas se referem (x e y).

Nos problemas 6 e 8, porém, observou-se que a resposta com

simultaneidade de chegada foi justamente aquela mais distante do par referido

no enunciado.

resposta
apresentada

↓
a y b

x x x x
↑

resposta
não

cogitada

Isso sugere que esses alunos não estariam, na verdade, ligando o

novo conhecimento (significado amplo) ao antigo (significado restrito). Em vez

disso, estariam se limitando a seguir o mesmo mecanismo que utilizavam

anteriormente, apenas somando a ele um novo procedimento, que poderia ser

descrito como “não esquecer de acrescentar algum ‘junto’ às respostas”. Por

vezes essa ocorrência de simultaneidade parece ser buscada por varredura, da

esquerda para a direita, na notação.

Esse novo procedimento constituiria, assim, apenas um aspecto extra

que se somou ao conhecimento anterior, sem porém integrar-se a ele. Tendo

sido tão prontamente somado ao conhecimento anterior sem integrar-se a ele,

é possível cogitar que, após certo tempo sem ser manipulado, esse novo

procedimento possa se desconectar do corpo de conhecimentos do aluno e seja

abandonado.

Com base nesses aspectos, podemos dizer que a situação observada

constitui uma aparente aquisição de novo conhecimento.
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4.3.6 Comentários gerais sobre a Sessão 3

A Sessão 3 cumpriu seu propósito básico, de permitir que

observássemos se os alunos teriam superado as dificuldades presentes no pré-

teste e se teriam progredido em seu conhecimento.

Alguns alunos se ativeram à concepção restrita da relação de ordem,

o que aponta para a necessidade de se fazer maior reinvestimento para

promover seu progresso do conhecimento em pauta.

Para todas as turmas, constatamos que, tal como nas sessões

anteriores, a informação, presente no enunciado dos problema 1 a 4, de que a

professora conseguira encontrar “de forma exata” a ordem de chegada dos

alunos pode ter desincentivado a exploração de possíveis respostas extras.

Outros alunos, embora revelassem admitir soluções múltiplas para os

problemas 5 a 8, só se permitiram escrever uma delas, demonstrando com isso

não haverem conseguido romper o antigo contrato didático a que parecem

aderir no ambiente escolar. Respostas desse tipo, ademais, revelam que o

aluno diferencia soluções (situações que atendem a problemas concretos) e

respostas (asserções que atendem a problemas escolares).

Os casos de sucesso total foram exclusivos desta sessão.

Também se observou uma categoria formada por respostas que

revelaram uma aparente aquisição de novo conhecimento.

Ao proceder à análise estatística das respostas, demo-nos conta que

essas peculiaridades não teriam sido captadas exclusivamente por meio dela,

tal como a havíamos elaborado. O mesmo se aplica aos aspectos extras

apresentados ao final deste capítulo.

4.3.7 TABULAÇÃO PERCENTUAL DOS RESULTADOS DA SESSÃO 3

Das respostas nas folhas obtivemos as porcentagens apresentadas a

seguir.
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Total da 5ª série na Sessão 3

Valores 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

0 0% 0% 0% 8% 0% 0% 8% 15% 8% 15% 31% 31% 0% 8% 23% 15%

1 100% 100% 100% 92% 100% 100% 92% 85% 92% 8% 69% 15% 100% 31% 77% 15%

2 77% 23% 62% 23%

3 31% 46%

Total da 6ª série na Sessão 3

Valores 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

0 0,00% 0,00% 13,04% 4,35% 0,00% 0,00% 8,70% 4,35% 4,35% 13,05% 30,43% 21,74% 4,35% 13,05% 30,43% 26,09%

1 100,00% 100,00% 86,96% 95,65% 100,0% 100,00% 91,30% 95,65% 95,65% 30,43% 69,57% 30,43% 95,65% 30,43% 69,57% 17,39%

2 56,52% 26,09% 56,52% 21,74%

3 21,74% 34,78%
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Total da 7ª série na Sessão 3
Valores 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

0 0,00% 5,88% 0,00% 5,88% 0,00% 5,88% 5,88% 5,88% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88%

1 100,00% 94,12% 100,00% 94,12% 100,0% 94,12% 94,12% 94,12% 100,00% 5,88% 100,00% 17,65% 100,00% 29,41% 100,0% 11,77%

2 88,24% 64,70% 70,59% 58,82%

3 17,65% 23,53%

Total da 8ª série na Sessão 3

Valores 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B

0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 6,67% 20,00% 0,00% 6,67% 0,00% 6,67%

1 100,00% 100,00% 100,00% 100,0% 100,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,00% 93,33% 13,33% 100,00% 26,66% 100,0% 33,33%

2 66,67% 40,00% 66,67% 33,33%

3 26,67% 26,67%
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4.4 COMPARAÇÃO DAS PORCENTAGENS DAS SESSÕES 1 E 3

Comparando as porcentagens obtidas pelos alunos na primeira sessão

com as da terceira, pudemos notar significativa evolução nos problemas 5 a 8, que

permitem fazer uso do sentido amplo da relação de ordem.

5ª série

1ª
sessão

3ª
sessão

Questão Valor

Porcentagem

0 0 8,005a

1 100 92,00

0 38,46 15,00

1 53,85 8,00

5b

2 7,69 77,00

0 30,77 31,006a

1 69,23 69,00

0 53,85 31,00

1 30,77 15,00

2 15,38 23,00

6b

3 0,00 31,00

0 23,08 0,007a

1 76,92 100,00

0 46,15 8,00

1 30,77 30,00

7b

2 23,08 62,00

0 23,08 23,008a

1 76,92 77,00

0 46,15 15,00

1 30,77 15,00

2 23,08 24,00

8b

3 0,00 46,00
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6ª série

1ª
sessão

3ª
sessão

Questão Valores

Porcentagem

0 34,78 4,355a

1 65,22 95,65

0 39,13 13,05

1 56,52 30,43

5b

2 4,35 56,52

0 60,87 30,436a

1 39,13 69,57

0 60,87 21,74

1 34,78 30,43

2 4,35 26,09

6b

3 0,00 21,74

0 39,13 4,357a

1 60,87 95,65

0 43,48 13,05

1 57,83 30,43

7b

2 8,69 56,52

0 43,48 30,438a

1 56,52 69,57

0 47,83 26,09

1 39,13 17,39

2 13,04 21,74

8b

3 0,00 34,78
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7ª série

1ª
sessão

3ª
sessão

Questão Valores

Porcentagem

0 11,11 0,005a

1 88,89 100,00

0 27,78 5,88

1 66,67 5,88

5b

2 5,55 88,24

0 16,67 0,006a

1 83,33 100,00

0 27,78 0,00

1 66,66 17,65

2 5,56 64,70

6b

3 0,00 17,65

0 11,11 0,007a

1 88,89 100

0 11,11 0,00

1 72,22 29,41

7b

2 16,67 70,59

0 22,22 0,008a

1 77,78 100

0 22,22 5,88

1 66,67 11,77

2 11,11 58,82

8b

3 0,00 23,53
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8ª série

1ª
sessão

3ª
sessão

Questão Valores

Porcentagem

0 18,75 0,005a

1 81,25 100,00

0 37,50 13,33

1 56,25 20,00

5b

2 6,25 66,67

0 31,25 6,676a

1 68,75 93,33

0 50,00 20,00

1 43,75 13,33

2 6,25 40,00

6b

3 0,00 26,67

0 18,75 0,007a

1 81,25 100,00

0 43,75 6,67

1 56,25 26,66

7b

2 0,00 66,67

0 37,50 0,008a

1 62,50 100,00

0 43,75 6,67

1 50,00 33,33

2 6,25 33,33

8b

3 0,00 26,67

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS

O tipo de experimento realizado consiste na observação dos mesmos

indivíduos antes e depois da introdução de um fator experimental.
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O teste apropriado para essa classe de dados correlacionados por pares

é o teste t de Student, o qual permite uma inferência válida, confiável e universal.

O teste t de Student é largamente utilizado para comparar duas médias

correlacionadas quando o número de observações é igual ou inferior a 30, desde

que aceitemos que as pontuações na população se distribuem normalmente. Essa

suposição de normalidade é plenamente aceitável, pois há vasta literatura que

corrobora o fato de que pontuações em testes psicológicos ou educacionais

possuem distribuição razoavelmente normal.

Se houver algum reparo em relação à validade, devemos atribuí-lo à

confecção do teste diagnóstico ou à metodologia utilizada para implementá-lo,

extremos que garantimos haverem sido bem cuidados.

5a série
Aluno Antes Depois Dif. Dif. Quad.

1 18 22 -4 16
2 11 12 -1 1
3 19 16 3 9
4 20 20 0 0
5 10 16 -6 36
6 15 14 1 1
7 10 22 -12 144
8 12 22 -10 100
9 9 18 -9 81
10 16 18 -2 4
11 16 22 -6 36
12 9 10 -1 1
13 16 19 -3 9

Soma -50 438
Média -3,84615
Desvio 4,347345

tcrít -3,18988

d.f. 12
p-value <0,005 resultado altamente significativo
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6a série
Aluno Antes Depois Dif. Dif. Quad.

1 2 8 -6 36
2 4 11 -7 49
3 15 18 -3 9
4 12 14 -2 4
5 15 22 -7 49
6 7 13 -6 36
7 16 22 -6 36
8 13 16 -3 9
9 12 20 -8 64
10 16 20 -4 16
11 13 22 -9 81
12 3 21 -18 324
13 8 12 -4 16
14 14 18 -4 16
15 14 21 -7 49
16 16 22 -6 36
17 10 16 -6 36
18 5 20 -15 225
19 14 16 -2 4
20 15 16 -1 1
21 16 22 -6 36
22 16 15 1 1
23 0 6 -6 36

Soma -135 1169
Média -5,86957
Desvio 4,046516

tcrít -6,95646

d.f. 22
p-value <0,001 resultado altamente significativo
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7a série
Aluno Antes Depois Dif. Dif. Quad.

1 16 22 -6 36
2 16 20 -4 16
3 16 22 -6 36
4 16 19 -3 9
5 14 15 -1 1
6 13 17 -4 16
7 16 21 -5 25
8 18 22 -4 16
9 13 20 -7 49
10 16 20 -4 16
11 16 20 -4 16
12 17 20 -3 9
13 12 18 -6 36
14 10 17 -7 49
15 6 19 -13 169
16 16 16 0 0
17 16 19 -3 9

Soma -80 508
Média -4,70588
Desvio 2,781551

tcrít -6,97555

d.f. 16
p-value <0,001 resultado altamente significativo
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8a série
Aluno Antes Depois Dif. Dif. Quad.

1 14 21 -7 49
2 10 16 -6 36
3 16 22 -6 36
4 14 22 -8 64
5 15 20 -5 25
6 12 20 -8 64
7 9 16 -7 49
8 7 14 -7 49
9 16 20 -4 16
10 15 20 -5 25
11 8 22 -14 196
12 15 19 -4 16
13 14 19 -5 25
14 14 16 -2 4
15 13 12 1 1

Soma -87 655
Média -5,8
Desvio 3,166491

tcrít -7,09407

d.f. 14
p-value <0,001 resultado altamente significativo

4.5.1 Interpretação dos resultados

Os valores relevantes para esta pesquisa são: tcrít, d.f., e p-value.

O valor de tcrít representa a pontuação padronizada da estatística que

está sendo estudada. Quanto menor for este valor (isto é, quanto mais negativo),

maior será a significação do resultado. Em todos os casos, os valores de tcrít foram

considerados altamente significativos.

Altamente significativo indica que podemos ter uma altíssima confiança

de que houve realmente uma mudança estatística no padrão de resposta do aluno

depois de ter sido aplicado o fato experimental (isto é, a seqüência didática

realizada entre a primeira sessão e a última), a favor de uma melhor compreensão

das relações pesquisados (chegar antes de, não chegar depois de).
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O valor de p-value representa a probabilidade de que a decisão de

considerar que houve uma forte mudança no padrão de resposta depois da

aplicação do fator experimental seja equivocada. Exemplo: o resultado do p-value

para a quinta série foi menor que 0,005, isto é, as chances de que realmente não

tenha havido mudanças são menores que 1 em 200. Podemos interpretar esse

resultado assim: em média, se o experimento for repetido 200 vezes, 199 darão

resultados favoráveis à decisão de que houve mudanças significativas no padrão

de resposta.

Esse resultado é suficiente para ficarmos satisfeitos com a decisão. Para

os outros p-values as chances de errar são ainda menores, da ordem de 1 em

1000.

O valor d.f. indica os graus de liberdade (degrees of freedom) utilizados

nos testes, que são calculados tirando 1 do número de pares de observações em

cada série. Por esta razão o d.f. para a quinta série é 12, já que o número de

pares é 13.

Nessa amostra há uma evidência estatística de que o resultado na 6ª,

7ª e 8ª séries (p-value < 0,001) foi melhor do que na 5ª série (p-value < 0,005).

Também se constata que na 7ª série ocorreu o menor desvio, o que nos

leva a concluir que existiu maior homogeneidade nas respostas dos alunos, isto é,

a melhora para cada aluno foi bastante parecida.
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4.6 OUTROS ASPECTOS QUE ATUARAM NO DESEMPENHO DOS ALUNOS

A análise das respostas, que permitiu apreender as categorias já

apresentadas na descrição das Sessões 1 e 3, também tornou possível observar

certos aspectos que atuaram no desempenho dos alunos, mas que, de modo geral,

não estiveram vinculados a categorias específicas. Esses aspectos serão, por isso,

expostos a seguir, separadamente.

Eles puderam no entanto ser reunidos, devido a certas similaridades,

nos seguintes grupos:

— aspectos de impregnação da língua materna;

— aspectos de influência de outra área de conhecimento;

— aspectos ligados à manutenção ou negociação do contrato didático; e

— aspectos tácitos e explícitos do saber do aluno.

4.6.1 ASPECTOS DE IMPREGNAÇÃO DA LÍNGUA MATERNA

Neste grupo figuram exemplos dos seguintes mecanismos:

— antonímia versus complementaridade;

— sinonímia;

— omissão da palavra ‘não’.

Antonímia versus complementaridade

Em todas as sessões foram observados alunos que interpretaram ‘não-

depois’ como ‘antes’. O mecanismo que operou nessa interpretação foi o de

contraposição das palavras ‘depois’ e ‘antes’.
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Tal mecanismo, tomado de empréstimo à língua materna, ocorre neste

exemplo, em que o enunciado informa que a personagem Roseli “tinha certeza de

que não chegou depois de Sandra”:

[8, SESSÃO 1] JULIANA, 6A SÉRIE: Como a Roseli não lembrava, mas ela falou que

chegou antes da Sandra, eu fiz a mesma coisa que no 7: eu estou

encaixando ela em algum lugar para que dê pra ela ficar antes da Sandra.

PESQUISADORA: E você acha que tem uma outra possibilidade?

JULIANA: Acho que tem.

PESQUISADORA: E qual é essa possibilidade?

JULIANA: Da Roseli ser primeiro que a Fátima. Ficaria a Roseli, a Fátima e a

Sandra.

Dessa interpretação de ‘não-depois’ como ‘antes’, resulta a ausência de

respostas em que haveria simultaneidade de chegada de personagens:

F S V
R R R R

↑ ↑
respostas
ausentes

Na língua materna, o mecanismo de contraposição exemplificado acima

é corrente. Nele, associam-se pares de conceitos que costumam ser contrapostos

no cotidiano. Esse mecanismo, chamado antonímia, leva a associações tais como:

‘não-depois’ = ‘antes’; ‘não-barato’ = ‘caro’; ‘não-verde’ = ‘maduro’.

Os antônimos evocados por esse mecanismo não incluem outros

conceitos que poderiam complementar a dicotomia ‘sim’/‘não’. De fato, no uso

corrente da língua materna, uma fruta verde é contraposta a uma fruta madura,

mas não, por exemplo, a frutas passas, secas, passadas do ponto, ou mesmo

podres; uma mensalidade não-barata, por sua vez, é interpretada como

mensalidade cara, mas não como razoável ou mediana. Dentro do mesmo

mecanismo, um evento que não ocorreu depois é visto como tendo ocorrido antes.
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Temos aqui outro exemplo da relação antonímica:

[6, SESSÃO 1] PESQUISADORA: Agora, só me diz uma coisa: como você interpreta

esse “não chegou depois de Carla”?

PRISCILA, 7A SÉRIE: Ah...Tá aqui. Ele “tinha certeza que não chegou depois de

Carla”.

PESQUISADORA: Se ele não chegou depois de Carla, o que isso significa pra você?

PRISCILA: Que ele, tipo..., chegou antes. Então aqui tá falando... que foi o Sérgio

que chegou primeiro, né? (...)

Também aqui, dessa interpretação resulta uma ausência de respostas

com chegada simultânea de personagens:

S C J
R R R R

↑ ↑
respostas
ausentes

No exemplo seguinte, o aluno se dá conta da necessidade de interpretar

adequadamente as palavras, embora não chegue a fazê-lo com o sentido

matemático até esse momento:

[8, SESSÃO 1] PESQUISADORA: E no oitavo, como você pensou?

TIAGO, 8ª SÉRIE: Eu pensei quase do mesmo jeito, porque a semelhança é muito

igual [à do sétimo]. Só que aqui tem uma pegadinha.

PESQUISADORA: E qual é a pegadinha?

TIAGO: Que não chegou — engana as palavras.

PESQUISADORA: E o que você entendeu pelo “não chegou”?

TIAGO: Que ela não chegou depois de Sandra: que ela chegou antes de Sandra.

Pudemos constatar que sempre que a antonímia ‘antes’/‘depois’ se

evidenciou, os alunos se ativeram ao sentido restrito da relação de ordem. Por

outro lado, o recurso inicial à palavra ‘junto(s)’ pareceu levar os alunos a
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colocarem imediatamente em uso as palavras complementares a esta — quais

sejam, ‘antes’ e ‘depois’. Disso é exemplo a seguinte fala:

[7, SESSÃO 1] PESQUISADORA: Gustavo, no sétimo, como você pensou?

GUSTAVO, 7A SÉRIE: Tipo, aqui fala que o... Bom, pelo que eu entendi aqui, tanto

a Clara quanto o Osvaldo chegaram antes do Rui e a Ana chegou depois de

todo mundo, mas pode ser que o Osvaldo e a Clara tenham chegado juntos

ou que o Osvaldo tenha chegado antes que a Clara, ou a Clara tenha

chegado antes do Osvaldo.

PESQUISADORA: Mas você não escreveu aí que eles podiam chegar juntos.

GUSTAVO: Tá aqui, olha! (...)

PESQUISADORA: Ah, foi primeiro junto com a Clara.

Esse procedimento levou este aluno a apresentar todas as soluções ao

problema:

O R A
C C C

↑
primeira
resposta

apresentada

Sinonímia

Pudemos também observar que em alguns casos o uso do sentido

restrito da relação de ordem recebeu o aporte de um mecanismo de sinonímia, em

que palavras ou locuções são tomadas como tendo o mesmo significado. É o que

ocorre neste exemplo:

[6, SESSÃO 1] E esse “não chegou depois da Carla”, você entendeu como?

ROBERTA, 7A SÉRIE: Que ele tinha chegado primeiro que a Carla.

PESQUISADORA: Tá. E não tem outra possibilidade?

ROBERTA: Não.
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Além de ‘não-depois’ ser interpretado como ‘antes’, temos aqui ‘antes’

sendo interpretado como sinônimo de ‘imediatamente antes’ (expresso, nas

palavras da aluna, como ‘primeiro que’).

Esse significado é corrente na língua materna, sendo constatado no dia-

a-dia ao se dizer, por exemplo, que “a palavra ‘aniversário’ tem acento no a antes

do r”. Por vezes esse uso é tornado mais inequívoco, na linguagem corrente,

através da expressão “logo antes”.

Da reforço mútuo dos mecanismos de antonímia (‘antes’/‘depois’) e

sinonímia (‘antes’ = ‘imediatamente antes’) resultou, no problema referente à fala

acima transcrita, o oferecimento de resposta única:

S C J
R R R R
↑ ↑ ↑
respostas
ausentes

Outro caso de sinonímia observado envolveu a palavra ‘algumas’, como

mostra este exemplo:

[1, SESSÃO 2] PESQUISADORA: Edgar, quer perguntar alguma coisa?

EDGAR, 6A SÉRIE: É que... e se tivesse outras pessoas antes deles e depois deles?

PESQUISADORA: Aí não saberíamos responder. Eu respondo apenas com as

informações que estão no problema.

EDGAR: No enunciado ela disse que pegou algumas crianças.

A palavra ‘algumas’ é aqui tomada com o sentido de ‘apenas algumas’,

‘insuficientes’, ‘não todas as necessárias (para garantir a solução do problema)’,

levando o aluno a questionar a completude do enunciado ou a indagar-se se a

presença de outros personagens na situação real interferiria nas relações de ordem

já constatadas.
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Outro caso de sinonímia foi o que envolveu a expressão ‘não lembrar’,

como mostra este exemplo:

[5, SESSÃO 2] PESQUISADORA: Por que tem duas opções?

RENAN, 8A SÉRIE: Porque a Rita não lembrava da Neiva, daí ela podia ter chegado

antes ou depois.

O aluno interpreta ‘não lembrava’ como ‘não viu’ ou, mais

especificamente, como ‘não lembrava de ter visto’ — uso também corrente na

língua materna —, e por isso conclui que não chegaram juntas, pois senão teriam

se visto.

Também se observou ocorrência de sinonímia envolvendo a palavra

‘exata’, como mostra este exemplo:

[1, SESSÃO 3] GABRIEL, 8A SÉRIE: É, no primeiro problema eu achei uma solução

só. Como a professora concluiu de forma exata, só dá pra ser de um jeito a

ordem de chegada, e a minha ficou: Mateus, Teresa e Flávia. É o Mateus

antes da Teresa e a Teresa antes da Flávia, e a Flávia por último.

Um dos sentidos que a palavra ‘exata’ tem na língua materna é o de

‘perfeitamente definido’, ‘sem misturas’, ‘sem desordem’, o que evoca a imagem

de ‘em fila indiana’, ‘um atrás do outro’. De fato, o problema a que a fala se refere

apresenta solução desse tipo e, ademais, única. ‘Forma exata’ também parece

estar sendo tomada com o significado de ‘sem variações’, o que também se

manifesta no prosseguimento do diálogo:

[2] PESQUISADORA: Tá. E no segundo problema?

GABRIEL: No segundo eu também só achei uma forma. A professora concluiu de

forma exata, então só há um jeito, e ficou: Joana, Márcio e Cláudio. É o
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Márcio antes do Cláudio — tá aqui — e a Joana antes do Márcio também,

que na minha opinião tem só esse jeito.

O mesmo se aplica à expressão ‘ordem exata’, ou mesmo à palavra

‘ordem’ tomada isoladamente, evocando para alguns alunos a idéia de ‘fila

indiana’, ‘ordenação exata’. É o que mostra este exemplo:

[1 a 4, SESSÃO 1] PESQUISADORA: Então me conta, Lygia. Como você pensou?

LYGIA, 6A SÉRIE: Bom, aqui já está falando que ela conseguiu encontrar a ordem

exata. Se encontrou a ordem exata, não dá pra ter outras possibilidades. O

enunciado está meio óbvio que só tem uma possibilidade.

Como já apontado neste capítulo, a informação “Eles lhe deram

informações e ela conseguiu encontrar a ordem exata de chegada deles”, presente

no enunciado dos problemas 1 a 4, pode ter desincentivado alguns alunos a fazer

experimentações extras.

Esse aspecto reaparece na seguinte fala:

[1, SESSÃO 1] HENRIQUE, 7A SÉRIE: (...) Então Pedro foi o primeiro, Luísa a

segunda e a Bia terceira. E só tem uma possibilidade porque a ordem já

está aqui, assim.

(...)

PESQUISADORA: E só tem essa possibilidade?

HENRIQUE: Só.

Enquanto mencionava a palavra ‘ordem’, o aluno apontava para o

trecho “ela conseguiu encontrar a ordem de chegada deles”, no enunciado. Isso

nos faz cogitar que suprimir essa informação talvez ajudasse a promover a

exploração de soluções extras por parte dos alunos.

Esse sentido aflora uma vez mais neste diálogo — e de maneira

inesperada:
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[6,  SESSÃO 2] PESQUISADORA: (...) de acordo com o enunciado, dá para escrever

uma ordem em que eles possam ter chegado?

ALUNOS, 6A SÉRIE: Sim.

PESQUISADORA: Então falem pra mim.

(Em atendimento ao pedido, os alunos expressam ordenação sem personagens

chegando ao mesmo tempo: Sérgio, Ronaldo, Carla, Júlia.)

PESQUISADORA: Vamos ver se confere... Esta é a única possibilidade?

GUSTAVO: Pode ser que o Ronaldo possa ter chegado junto com a Carla.

RODRIGO: Não! Se ele não chegou depois, chegou antes. Como é que ele poderia

chegar junto? É impossível chegar juntos. Ele tem que chegar antes.

(Segue-se uma discussão envolvendo vários alunos.)

PESQUISADORA: Vamos pôr ordem para saber o que todo mundo acha. Ronaldo

disse que não chegou depois de Carla, tá o.k.? “Não chegou depois de

Carla” significa o que, para vocês?

Curiosamente, a própria pesquisadora, de modo espontâneo, fez uso da

expressão ‘vamos pôr ordem’ para significar ‘que fale um de cada vez, e não

simultaneamente’, o que revela a ubiqüidade do mecanismo de sinonímia na língua

materna.

Omissão da palavra ‘não’

Ao lerem os enunciados dos problemas 6 e 8, alguns alunos deixaram

de considerar a palavra ‘não’, presente no trecho “mas tinha certeza de que não

chegou depois de”.

É o que ocorreu neste exemplo:

[6, SESSÃO 1] PESQUISADORA: E no 6? Como você pensou?

ALUNO, 8A SÉRIE: No 6, o Sérgio falou que chegou antes de Carla, Carla chegou

antes de Júlia e o Ronaldo não lembrava, mas ele disse que chegou depois

da Carla. Então o Sérgio primeiro, a Carla segundo, a Júlia terceiro e

Ronaldo por último, porque ele falou que chegou depois de Carla, mas não
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sabia que hora. [Na verdade o enunciado informa que Ronaldo não chegou

depois de Carla.]

Isso também se verifica neste exemplo:

[6, SESSÃO 3] PESQUISADORA: Vinícius explica pra mim o sexto problema.

VINÍCIUS, 8A SÉRIE: O Édson chegou antes da Súsi. Sueli chegou antes da Rute, e

o Oscar não se lembrava, mas ele disse que chegou antes da Sueli. Então as

ordens poderiam ser: Édson, Súsi, Rute e Oscar, ou então Oscar e Rute

terem chegado juntos.

PESQUISADORA:  Lê novamente essa última frase aqui.

VINÍCIUS: Oscar não se lembrava dos outros colegas mas tinha certeza que

chegou depois de Súsi. [O enunciado informa: “tinha certeza de que não

chegou depois de Súsi.]

Esse ‘não’ pode ter sido negligenciado na leitura por ser a segunda

ocorrência da mesma palavra numa mesma oração (“não se lembrava... não

chegou depois de”). É possível que essa repetição atue como um fator de

dificuldade para a adequada assimilação do significado de cada ocorrência.

Além disso, é preciso levar em conta que na língua portuguesa a

duplicidade de negações não configura necessariamente uma afirmação, o que

permite que a segunda negação possa ser por vezes eliminada. Por exemplo, “Não

há nenhum professor de russo em minha cidade” tem, tanto na linguagem popular

quanto na formal, o mesmo significado que “Não há professor(es) de russo em

minha cidade”. Esse uso, corrente na língua materna, contrasta com a utilização

matemática das duplas negações.

Na fala transcrita acima, a eliminação da segunda negativa

evidentemente altera o sentido da asserção, mas essa supressão é ali feita de

maneira inadvertida, automatizada, por impregnação (no caso, indevida) de um

recurso disponível na língua materna.
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No prosseguimento da fala transcrita acima, há nova ocorrência do

mecanismo considerado:

[6, SESSÃO 1] PESQUISADORA: E no sexto?

NATHALIA, 5A SÉRIE: Sérgio chegou antes de Carla, Carla chegou antes de Júlia,

Ronaldo disse que tinha certeza que chegou depois de Carla. [Não lê a

palavra ‘não’.]

PESQUISADORA: Tinha certeza de que...

NATHALIA: Chegou depois de Carla.

PESQUISADORA: Chegou depois? Você não está esquecendo de nada?

NATHALIA: Não chegou depois de Carla.

4.6.2 ASPECTOS DE INFLUÊNCIA DE OUTRA ÁREA DE CONHECIMENTO

Em dois casos foram observados elementos de outra área de

conhecimento influindo nos procedimentos dos alunos. Como veremos a seguir,

em um dos casos essa influência foi contraproducente; no outro, foi produtiva.

No primeiro exemplo, o aluno apresentou dificuldade em acompanhar o

enunciado e tentou, por isso, escrever os personagens na ordem em que eram ali

mencionados:

[2, SESSÃO 3] PESQUISADORA: Caio, conta pra mim como você pensou pra

responder esse segundo problema.

CAIO, 6A SÉRIE: Eu peguei a ordem e escrevi.

PESQUISADORA: Você foi lendo e escrevendo na ordem em que você leu? É isso?

Caio: É.

PESQUISADORA: Márcio... antes de Joana... antes de Márcio — Joana antes de

Márcio!?

CAIO:  É.

PESQUISADORA: Mas o Márcio já não está aqui [no começo]? E por que você

colocou ele no fim de novo?
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CAIO:  Foi mal. [Dá-se conta que a ordenação que apresentou não é exeqüível

na prática.]

(...)

PESQUISADORA: Você foi lendo e escrevendo o que o texto te dava?

CAIO:  Foi.

PESQUISADORA: Agora eu te pergunto: como foi que o Márcio chegou aqui?

CAIO:  Mesma coisa. Nas notas musicais — dó, ré, mi, fá sol, lá, si, dó —, a

gente não se confunde.

PESQUISADORA: Mas não é o mesmo dó, não é? E aqui é o mesmo Márcio, certo?

CAIO:  Certo.

(...)

(O aluno repassa o enunciado junto com a pesquisadora e refaz a notação,

porém, mais uma vez obtém a ordem de menção no enunciado.]

Para justificar sua resposta inicial, o aluno mencionou um procedimento

válido em outra área de conhecimento: a teoria musical, no qual se aplica o

conceito de oitava. (Após uma seqüência iniciada, por exemplo, na nota dó, chega-

se a uma nova nota dó, embora de freqüência  distinta.)

O aluno se atém à seqüência em que os nomes são mencionados no

enunciado, ou seja, à ordem em que os personagens entram em cena na

narrativa. Não descarta nenhuma menção, e por isso inclui Márcio em duplicidade,

já que esse personagem é mencionado duas vezes no enunciado. Parece ler

enunciado como se lesse uma partitura musical, na qual cada nota é lida na ordem

em que aparece, e sem que nenhuma nota seja desprezada.

De fato, como nos foi informado posteriormente, o aluno dispõe de

educação musical e tem contato cotidiano com pessoas ligadas à produção musical

desde muito jovem.

Em seu procedimento para a resolução do problema ocorreu uma

impregnação de outra área de conhecimento, que age aqui como um obstáculo

para a realização de inferências a partir dos dados do enunciado. Em vez disso, o

aluno leva em conta apenas a posição em que os nomes são mencionados, e não a

relação — expressa ou subentendida — entre eles.
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A influência de outra área de conhecimento pode, porém, ser benéfica,

como mostra o exemplo seguinte:

[3, SESSÃO 1] PESQUISADORA: Luara, conta pra mim como você pensou.

LUARA, 8A SÉRIE: Eu pensei na forma de empate. Assim: eu fui indo de acordo

com o enunciado, vendo quem chegou antes de quem, pra então entrar

com uma série dos primeiros colocados. Conforme assim: Antônio disse que

chegou antes de Marcos... Foi assim que eu consegui entrar essa seqüência.

Então aqui eu acho que foi que eles podem ter uma classificação melhor,

como uma competição — eles querem dizer: eu cheguei antes do que o

outro; então também pode ter um empate.

PESQUISADORA: Esse empate... Quando dá empate a gente diz que chegou antes?

Como é que é?

LUARA: Não, chegou no mesmo tempo, mas pode ser assim: um conseguiu uma

colocação melhor do que o outro, então pode haver um desempate

também.

PESQUISADORA: E quem estaria empatado (...)?

LUARA: Antônio e o Marcos.

PESQUISADORA: : Por que você acha que o Antônio e o Marcos poderiam estar

empatados?

LUARA: Porque eles chegaram, assim, nos primeiros lugares e queriam uma

competição entre eles mesmos pra chegar no primeiro lugar.

Curiosamente, o modelo utilizado leva a aluna a admitir a possibilidade

do ‘chegar junto’ mesmo quando o problema não o requer. Isso talvez ocorra por

esta ser vista como uma possibilidade concreta nas competições esportivas. Nos

campeonatos de futebol, particularmente, os empates mais destacados são os que

ocorrem entre os dois primeiros colocados — e, de fato, esse foi o ‘chegar junto’

cogitado por essa aluna. Nesse contexto, o empate é uma possibilidade que pode

se manifestar momentaneamente e “desfazer-se”, por exemplo por contagem de

pontos anteriormente acumulados, sendo isso o que a aluna parece querer dizer

com “um conseguiu uma colocação melhor do que o outro, então pode haver um

desempate”.
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A aluna, no entanto, não aplicou sistematicamente esse procedimento a

todos os problemas. (No problema imediatamente seguinte, por exemplo, não

cogitou na possibilidade de “empate”, e expressou não saber explicar por quê.)

Ainda assim, é possível que o oferecimento de problemas semelhantes

aos do pré e pós-teste, porém ambientados diferentemente (por exemplo, numa

competição esportiva, em vez de numa escola), levasse maior número de alunos a

evocar a possibilidade da chegada simultânea de personagens, pela maior

familiaridade com essa relação de ordem em áreas de conhecimento diferentes.

4.6.3 ASPECTOS LIGADOS À MANUTENÇÃO OU NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO
DIDÁTICO

Nos problemas 5 a 8, alguns alunos, embora chegando a cogitar em

mais de uma possibilidade de ordenação, se recusaram a oferecer mais de uma

resposta. É o que ocorreu neste exemplo:

[5, SESSÃO 1] NÁTALIE, 5A SÉRIE: (...) Aí eu concluí que a Neiva chegou em

primeiro, a Rita em segunda, o Ivo em terceiro e a Gilda por último.

PESQUISADORA: E pra você, só tem essa possibilidade?

NÁTALIE: Poderia só ter essa, e poderia ser assim: Rita, Neiva, Ivo e Gilda. Daria

no mesmo, as duas chegaram antes do Ivo.

PESQUISADORA: Mas elas chegaram juntas ou uma chegou antes da outra?

NÁTALIE: Acho que foi antes.

PESQUISADORA: Quem chegou primeiro?

NÁTALIE: Eu concluí que foi Neiva.

(...)

PESQUISADORA:  Rita pode chegar antes da Neiva, ou necessariamente é a Neiva

que chegou antes da Rita?

NÁTALIE: Ah! Isso eu não sei. Pode ser assim.

PESQUISADORA: “Pode ser assim” como?

NÁTALIE: A Neiva chegou antes da Rita.
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PESQUISADORA: E pode ser o contrário?

NÁTALIE: Pode também.

(...)

PESQUISADORA: (...) Mas quem chegou primeiro? A Neiva? A Rita? Ou juntas?

NÁTALIE: Acho que foi a Neiva depois a Rita.

PESQUISADORA: Então a Rita não chegou antes da Neiva?

NÁTALIE: Pra mim não.

PESQUISADORA: Então só tem uma possibilidade de chegada pra você?

NÁTALIE: Sim.

Ao expressar que “daria no mesmo”, a aluna revela considerar que, na

prática, ambas as ordenações resolvem o problema concreto. No entanto,

comporta-se como se apenas uma solução fosse considerada resposta válida, e por

isso opta por escrever apenas uma das ordenações. Quando diz “concluí que [a

primeira a chegar] foi Neiva”, não parece querer dizer “deduzi”, mas sim “arrisco

dizer, para ver se acerto”.

A aluna não aceita que se possa oferecer mais de uma resposta ao

problema, embora reconheça a possibilidade concreta de duas soluções que o

atendam.

Isso tem relação com o contrato implícito a que a aluna obedece:

problemas “escolares” têm resposta única, mesmo quando os eventos reais que

lhes correspondem admitem soluções múltiplas. Apesar das explicitações feitas por

ela mesma e dos incentivos da pesquisadora, a aluna não conseguiu quebrar o

contrato a que implicitamente obedece.

O próximo exemplo também ilustra essa concepção:

PESQUISADORA: Talita, você quer comentar as últimas?

[8, SESSÃO 3] TALITA, 8A SÉRIE: Nessa daqui, na 8, eu fiquei com um pouco de

dúvida, porque podem ter três ordens de chegada que é... — eu não sei

falar — é Wagner, Afonso, Meire e Iara; Afonso, Wagner, Meire e Iara; e
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Afonso e Wagner juntos, Meire  e Iara. Eu acho que pode ser essas, mas eu

não coloquei trocando os nomes aqui.

PESQUISADORA: Por que você não colocou?

TALITA: Ah, porque eu tava em dúvida se podia ou não colocar, a eu achei

melhor deixar só assim. (...) Então eu acho que ele [Afonso] pode ter

chegado junto com o Wagner ou antes ou depois dele ou os dois ao mesmo

tempo — ou ele pode ter chegado antes ou o Wagner primeiro ou até os

dois ao mesmo tempo.

PESQUISADORA: Tá então você pode, você tá dizendo que pode isso.

TALITA: Pode.

PESQUISADORA: Você quer escrever isso, então?

TALITA: Não.

PESQUISADORA: Não? Por que você não quer escrever?

TALITA: Ah, vai que eu erro... É melhor deixar assim.

PESQUISADORA: Tá bom, mas aqui eu não vou dar nota.

TALITA: Ah, mas tudo bem.

PESQUISADORA: Só isso?

TALITA: Só.

PESQUISADORA: Você tem medo de errar? É isso?

TALITA: É, um pouco.

A aluna explicita quase todo o elenco de soluções, mas só se permite

grafar uma delas. Denota assim acreditar que a resposta correta deve coincidir

com uma resposta única pré-escolhida. Não sabe quais são os critérios para tal

escolha.

Respostas desse tipo revelam que o aluno diferencia solução (situação

que atende ao problema concreto) de resposta (asserção que atende ao problema

escolar).

O próximo exemplo também ilustra a adesão inicial do aluno a um

contrato implícito, mas com desfecho diverso:
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[6, SESSÃO 2] PESQUISADORA: Então quantas possibilidades existem?

ALUNOS, 6A SÉRIE: Quatro.

PESQUISADORA: Olha o que o Luís está dizendo.

LUÍS: Eu não sabia que na prova podia colocar que tinham chegado juntos.

PESQUISADORA: Então, o que significa “não chegou depois”?

LUÍS: Chegou antes ou junto. Eu pensei que seria “chegou antes ou depois”.

Apesar de fazer uso do sentido amplo da relação de ordem, o aluno

aguardou autorização para expressá-lo por escrito, revelando a concepção de que

respostas em provas não coincidem necessariamente com soluções a problemas

concretos. Diferentemente do exemplo anterior, porém, ocorreu aqui uma

negociação do  contrato didático, e o aluno conseguiu superar sua concepção

anterior.

Em outros casos, porém, foi necessário incentivar — e por vezes

repetidamente — os alunos a testarem conjecturas que estavam sendo rejeitadas

de antemão.

Constatou-se também que alguns alunos concebem que o enunciado de

um problema deva consistir num relato detalhado. A transcrição a seguir

exemplifica essa concepção:

[6, SESSÃO 2] PESQUISADORA: Vamos pôr ordem para saber o que todo mundo

acha. Ronaldo disse que não chegou depois de Carla, tá o.k.? “Não chegou

depois de Carla” significa o que, para vocês? (...)

LYGIA, 6A SÉRIE: Pode ter chegado junto ou antes.

(...)

NAIARA: Se eles tivessem chegado juntos, eles teriam se visto e o problema teria

dito.

Esta última aluna considera que um enunciado seja um relato

documental, detalhado, que explicite todas as relações envolvidas entre os

elementos do problema.
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O mesmo ocorre no próximo exemplo:

[5, SESSÃO 2] PESQUISADORA: A Luana tá dizendo que [o enunciado] precisa dizer

que chegou junto.

ALUNO, 8A SÉRIE: Não.

PESQUISADORA: Mas a Natali tá dizendo...

NATALI: ... que a Rita não tem certeza dos colegas, e a Neiva tem.

ALUNO: A Rita chegou junto com a Neiva.

PESQUISADORA: Mas de acordo com esse enunciado dá para a gente escrever três

formas, então?

ALUNO: Não, a Neiva teria dito que chegou junto com a... — sei lá... [Insistência

em que todas as possíveis relações estejam explicitadas no enunciado.]

PESQUISADORA: Mas a Neiva disse o seguinte: que ela chegou antes de Ivo.

ALUNO: Ela não falou nada da Rita.

ALUNO: Mas não tem, gente!

ALUNO: Tem.

PESQUISADORA: O que a gente conclui dessa discussão é que na verdade os

enunciados nem sempre dizem tudo de uma maneira explícita. Algumas

coisas a gente precisa concluir, né? (...) Então o enunciado me dá as

informações mínimas necessárias; as outras eu é que tenho que concluir, tá

certo? (...) Porque é justamente para vocês pensarem em todas as outras

possibilidades, tá o.k.? Então nem sempre o enunciado diz tudo

explicitamente, tá o.k.?

Nesse caso, ocorreu negociação do contrato didático, envolvendo

explicitação por parte da pesquisadora.

4.6.4 ASPECTOS TÁCITOS E EXPLÍCITOS DO SABER DO ALUNO

Em muitas ocasiões, os alunos não conseguiram expressar verbalmente

os procedimentos que estavam pondo em prática. Indagados, limitavam-se a

oferecer respostas como “Não sei dizer”, “Não sei explicar bem”, “Porque acho que
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é assim”, “Achei que é desse jeito”. Variações dessa informação estiveram

presentes nas três sessões — cabendo ter em mente que nem todos os alunos

foram questionados sobre todos os problemas, o que resultaria num maior número

de tais respostas.

Segundo Polanyi, a informação que chega a ser explicitada constitui

apenas uma parcela de todo o saber de que o indivíduo dispõe, uma vez que

“podemos saber mais do que podemos dizer” e “a maior parte desse conhecimento

não pode ser posta em palavras” (Polanyi, 1983, p.4).

O seguinte trecho exemplifica esse aspecto:

[5, SESSÃO 3] BRUNO, 8A SÉRIE: O quinto tem mais que uma possibilidade, porque

acho que foi o Rubens que disse que ele não sabe, mas que ele chegou

antes de Geraldo, e não fala se ele chegou antes ou depois da Marli, então

não dá pra saber se ele chegou antes ou depois, então tem duas

possibilidades. [Sentido restrito da relação de ordem.]

PESQUISADORA: Só tem essas duas?

BRUNO: Só.

PESQUISADORA: O que significa “tinha certeza de que chegou antes deles”, pra

você?

BRUNO: É.. Boa pergunta. Não sei... É...

Aqui, o aluno tem da relação de ordem uma concepção restrita, mas o

fato de não saber explicitá-la não significa que não saiba fazer uso dela. Na

prática, ele a utiliza de forma desenvolta, como observado na sala de aula.

Polanyi também enfatiza a importância da identificação informal,

colocando que ela não só precede a formalização, mas se mantém atuante mesmo

quando uma formalização é alcançada (Polanyi, 1983, p.20-21). Um exemplo

desse estágio inicial de identificação de um saber é apresentado na transcrição a

seguir:
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[7, SESSÃO 2] PESQUISADORA: Então vamos ver onde pode estar a Clara?

ALUNOS, 5A SÉRIE: Antes do Rui.

ALUNO: Ou antes do Osvaldo.

MARINA: Ou ela chegou junto com o Osvaldo.

PESQUISADORA: Então vocês estão dizendo que eu posso escrever aqui: Clara,

Osvaldo, Rui e Ana, ou Osvaldo e Clara juntos, Rui e Ana, ou... — ou o que,

mesmo?

ALUNOS: Osvaldo, Clara, Rui e Ana.

PESQUISADORA: Todo mundo concordou com isso?

ALUNOS: Concordamos.

PESQUISADORA: Então vocês estão dizendo que existem três possibilidades de

chegada dos alunos?

ALUNOS: Sim.

À medida que se envolvem com os termos do problema proposto, os

alunos vão, de início, identificando elementos (personagens e posições) que

comporão as soluções. Ao pôr essa ação em marcha, os alunos vão procedendo a

uma varredura das possibilidades, o que pode conduzi-los, depois de certo tempo,

à elaboração de um procedimento mais sistemático que os ajude a encontrar todas

as soluções para problemas desse tipo.

Não se pode no entanto afirmar que eles consigam explicitar o

procedimento que estão desenvolvendo. Mesmo, porém, que parte dele

permaneça tácita, e mesmo sem que se alcance a generalização de uma teoria, o

procedimento se revela eficiente, por permitir explorar toda a gama de respostas

possíveis. Sobre isso, Polanyi coloca:

(...) estaremos cientes da teoria, enquanto a estivermos assim usando,

em termos do evento que ela se presta a explicar. É por isso que a teoria

matemática pode ser aprendida apenas praticando sua aplicação: seu

conhecimento verdadeiro está em nossa capacidade de usá-la.” (Polanyi,

1983, p.17)
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Depreende-se disso que mesmo atividades aparentemente irrelevantes,

malsucedidas ou desconectadas do foco principal de estudo podem ter papel

relevante na aquisição do conhecimento.

Pareceu-nos oportuno ver sob essa luz as seguintes interações, em que

os alunos deixaram de se ater ao enunciado proposto:

[1, SESSÃO 2] PESQUISADORA: Edgar, quer perguntar alguma coisa?

EDGAR, 6A SÉRIE: É que... e se tivesse outras pessoas antes deles e depois deles?

(...) No enunciado ela disse que pegou algumas crianças.

(...)

[3] RENAN: Eu tive uma dúvida: você falou que Sueli chegou à escola antes de

Débora. A Débora já chegou ou não chegou? Tipo assim: eu posso chegar

agora e posso falar que cheguei antes de uma pessoa que faltou.

DANILO: É que você não pode mudar o enunciado. Você tá falando do

enunciado, você não pode mudar. Você tem que pôr o que ele falou.

Apesar de esses alunos se desviarem do enredo proposto nos

enunciados, seu comportamento talvez esteja indicando uma tentativa de

experimentação para vislumbrar outras formulações. Tal comportamento pode

também pode estar revelando que, nesse movimento, os alunos estejam

reconstruindo sua concepção geral sobre a validade de enunciados de problemas e

sobre a conexão desses enunciados com problemas do mundo real. Embora esse

processo de progressivo entendimento possa permanecer tácito, ele parece impelir

os alunos a prosseguirem em sua investigação das soluções, o que pode constituir

um fator positivo se tivermos em conta a importância da autonomia investigativa.

Outro aspecto que nos chamou a atenção durante as interações foi que

o recurso a uma notação adequada facilitou o processo de exploração das

soluções. Alguns alunos precisaram, de início, ser incentivados a não “guardar tudo

na cabeça” e, em vez disso, a utilizar notações de apoio. Progressivamente,

porém, alguns alunos ganharam agilidade suficiente para, pelo menos nos

problemas mais simples, abandonar a notação gráfica e adotar em seu lugar
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alguma forma de representação gestual ou mesmo mental. Esse movimento ilustra

o que Polanyi descreve como uma integração tácita, na qual particularidades

(neste caso, notações e, depois, gestos), até então explícitas, são incorporadas

pelo indivíduo e passam a servir de apoio tácito para que sua atenção alcance uma

entidade mais ampla, que as inclui — no caso, a habilidade em manejar com

desenvoltura relações de ordem em sentido amplo.

Outro processo a apontar foi o ocorrido na interação transcrita a seguir:

[SESSÃO 2] PESQUISADORA: Eu só quero ouvir uma coisa de vocês: O que significa

para vocês “não chegar depois”?

ALUNOS, 8A SÉRIE: Chegar antes. [Sentido restrito.]

PESQUISADORA: Não chegar depois significa chegar antes... [Transcorre certo

tempo.]

ALUNOS: ... ou juntos.

PESQUISADORA: As duas possibilidades. Todo mundo tá de acordo com isso? Não

chegar depois significa que chegou antes ou chegou junto com alguém. Tá

o.k.?

Devido à pouca participação dessa classe durante as três sessões,

acabou por ocorrer institucionalização empreendida pela pesquisadora.

A institucionalização realizada desta maneira, porém, pode se revelar

desvantajosa, pois o conhecimento assim trazido pode permanecer desconectado

dos saberes anteriores presentes nos alunos. Nesse caso, o novo conhecimento,

precocemente institucionalizado, não chega a constituir uma entidade abrangente

— que incluísse o saber anterior e o integrasse a novos elementos —, limitando-se,

em vez disso, a funcionar como uma particularidade extra adicionada ao conjunto

de particularidades com que o aluno lidava sem conseguir integrar.

Quanto a esse aspecto, Polanyi coloca:

(...) o dano trazido pela especificação das particularidades pode ser

irremediável. (...) a crença de que o conhecimento das particularidades

(...) oferece uma concepção verdadeira das coisas é fundamentalmente

equivocada. (Polanyi, 1983, p.19)
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O mecanismo exposto acima não é exclusivo das institucionalizações

precoces, mas também explicaria as validações incompletas, como as que

resultaram, na Sessão 3, em respostas agrupadas na categoria ‘aparente sucesso

parcial, incluindo chegar ao mesmo tempo’.

A isso parece-nos aplicar-se a asserção de Polanyi:

(...) em geral, uma integração explícita não pode substituir a integração

tácita. A habilidade de um motorista não pode ser substituída por uma

formação detalhada na teoria do veículo; o conhecimento que tenho

sobre meu próprio corpo difere completamente do conhecimento de sua

fisiologia; e as regras da rima e da prosódia não me dizem o que um

poema me disse sem qualquer conhecimento de tais regras. (Polanyi,

1983, p.20)

É nesse sentido que a categoria de respostas mencionada poderia ser

convenientemente descrita pelo nome de ‘aparente aquisição de novo

conhecimento’.



177

CAPÍTULO 5 — EXPERIÊNCIAS ANTERIORES COM
RELAÇÕES DE ORDEM NÃO-NUMÉRICAS NO AMBIENTE
ESCOLAR PESQUISADO

As dificuldades apresentadas por muitos alunos nos levaram a perceber

que não dispunham de prática anterior para a manipulação de relações de ordem

não-numéricas. Isso veio confirmar nossas expectativas derivadas de informações

previamente colhidas junto aos profissionais da escola pesquisada.

Por outro lado, os resultados que obtivemos em nosso experimento nos

levaram a investigar de que maneira os conhecimentos em consideração eram

abordados no livro didático de Matemática adotado nessa escola.

5.1 ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DA ESCOLA PESQUISADA

Antes de aplicar o pré-teste, havíamos realizado entrevistas com as

professoras de Matemática e com a assessora de Educação Matemática. Utilizando

anotações e gravações, colhemos informações sobre os pontos que já haviam sido

tratados em suas aulas a respeito de relações de ordem ou ordenações no tempo.

Conhecemos o livro didático de Matemática utilizado na escola. Propusemos que as

professoras resolvessem e discutissem os problemas de nossa seqüência, para

observarmos suas concepções quanto aos termos em estudo.

Realizamos também entrevistas com as professoras de Língua

Portuguesa, História, Ciências e Inglês, para colhermos dados extras sobre o uso

que os alunos faziam, nessas disciplinas, dos termos que iríamos tratar em nosso

estudo, ou de representações relativas a eles.
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Entrevista com a assessora e com uma das professoras de Matemática

Entrevistamos a assessora da escola e a professora que leciona

Matemática para a 7ª e 8ª séries em 31/7/2000, ou seja, antes de aplicarmos o

pré-teste.

Essas entrevistas ocorreram individualmente e tinham por finalidade

obter informações sobre a adequação de nossa seqüência às diferentes séries e

caracterizar o contrato didático.

 A assessora informou que ambas as professoras de Matemática

costumavam acolher as propostas do livro adotado e que a professora de 7ª e 8ª

séries habitualmente desenvolvia algumas propostas extras. Ressaltou, porém, que

as questões com mais de uma possibilidade de resposta eram raríssimas no livro.

PROFESSORA DE 7A E 8A: Este livro [Matemática, de Imenes e Lellis] tem vantagens para quem

começa com ele desde a 5a e algumas desvantagens para quem pega o bonde andando. Na 7a

série deste ano tá menos complicado, porque os alunos já usam desde a 5ª série. (...) Olha

aqui: tudo de forma gradativa, mas sempre retomando.

PESQUISADORA: Você foi seguindo o livro e trabalhando da forma que está aí?

PROFESSORA DE 7A E 8A: Só quando os alunos têm alguma dificuldade é que eu trago o paradidático,

mas eu leio na classe; não mando levar para casa. A gente lê na classe. (...)

A professora comentou também que estava tendo mais dificuldades

para desenvolver o livro na 8ª série:

PROFESSORA DE 7A E 8A: Eu tenho mais dificuldade na 8a série porque fecha tudo. Então, o que eu

tenho que fazer de resgate é muito mais trabalhoso, é muito mais complicado.

PESQUISADORA: Como você vê, por exemplo, o trabalho do tipo de pesquisa? Pra você seria mais

interessante que fosse na 7a ou que fosse na 8a?

PROFESSORA DE 7A E 8A: Eu acho que dava pra fluir melhor na 7a. Porque o aluno de 8a, ele não tá do

jeito que eu gostaria que estivesse. Porque é a mudança brusca de postura do professor,

porque com este livro, se você não mudar a sua postura, e se você não mudar as suas

habilidades, você dança. (...) Então você vive em função de resgate, aqui. Você fala: “eu vou
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dar isso”, então eu tenho que dar um jeito de dar o globalzão pra ele, pra ele poder resolver. E

eu nem sei se isso é alguma coisa que tá dando certo, entende? Mas pelo menos, pro momento

que eu preciso, tá me ajudando. Agora, nesse tipo de coisa, eu ficaria mais tranqüila na 7a. (...)

Se eu fosse fazer algum trabalho de pesquisa, eu ia preferir pegar uma 7a.

PESQUISADORA: Na verdade, nossa intenção é esta: é tentar fazer um trabalho que esteja bem

adaptado com o seu, e procurando não te atrapalhar.

PROFESSORA DE 7A E 8A: Não, atrapalhar com certeza não vai, porque sempre isto traz benefício pra

gente, que acaba aprendendo, e pro aluno, que acaba entendendo, né?

As dificuldades apontadas pela professora para a 8a série de fato seriam

observadas ao aplicarmos nossa intervenção, e se manifestaram principalmente

como falta de interesse e de participação.

A assessora lembrou que a 7ª série de então já havia participado de

uma pesquisa em que foram aplicados um pré-teste, algumas sessões de aula

dadas por uma pesquisadora e um pós-teste.

Segundo a assessora, as avaliações de Matemática eram em parte feitas

na forma de provas individuais e em parte na forma de atividades em grupo. Os

alunos respondiam a tinta e não faziam as correções.

A assessora informou também que não havia contrato estabelecendo

notas para atividades extras e que, esporadicamente, ela mesma ou a

coordenadora propunham atividades.

Entrevistas com outras professoras

Das demais entrevistas, todas realizadas em 11/10/2000, foram

relevantes para nossos propósitos as seguintes informações:

— A professora de Língua Portuguesa informou não tratar especificamente  das

expressões de tempo com que estávamos interessados em trabalhar.

— A professora de História revelou trabalhar com a linha do tempo na 5a série.
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— A professora de Ciências informou abordar a expressão ‘antes de’ na 8a série,

ao referir-se a objetos móveis que chegam a um mesmo ponto em diferentes

momentos.

— A professora de Inglês, ao ler as questões, lembrou-se de que existem

problemas envolvendo situações parecidas na revista Coquetel — revista de

desafios lógicos e enigmas lúdicos —, e que já usou a idéia para reforçar

vocabulário.

Diferentemente de nossa expectativa, as expressões que viríamos a

utilizar, e mesmo o trabalho com ordenações no tempo, não eram

sistematicamente abordados nessas demais disciplinas. Embora se fizesse uso da

idéia de ordenação no trabalho com alguns dos conteúdos curriculares, essa idéia

não se configurava como uma ferramenta de uso freqüente o bastante para que

pudéssemos esperar que os alunos viessem a utilizá-la com agilidade em nosso

experimento.

Tendo isso em mente, decidimos mostrar o pré-teste à professora de

Matemática de 5a e 6a séries e à de 7ª e 8ª para que o avaliassem, opinassem em

que medida os alunos conseguiriam resolvê-lo e estimassem quanto tempo eles

precisariam para responder as questões. Também tínhamos interesse em saber se

essas professoras costumavam oferecer questões com mais de uma possibilidade

de resposta; se os alunos se submetiam a avaliações individualmente; se estavam

habituados a responder com caneta azul e fazer correções em vermelho; se havia

algum contrato estabelecido para as atividades extras, valendo pontos para as

notas.

De início, ao ler as questões, a professora da 5ª e 6ª séries disse haver

pensado em atribuir um horário para cada personagem, e supôs que seus alunos

fariam uso desse recurso:
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PROFESSORA: Pode ser que os alunos pensem assim. Se não estipular horário você fica perdida.

Colocamos que nosso objetivo era perceber como os alunos pensariam.

Perguntamos se já haviam trabalhado com questões com múltiplas respostas, e

foi-nos informado que sim, por utilizarem o livro de Imenes e Lellis. Considera essa

professora, por isso, que alguns alunos conseguiriam encontrar diferentes

respostas para um mesmo problema.

Questionada se os alunos responderiam as oito questões em uma única

sessão, considerou que os alunos “que quiserem” o fariam em uma aula. Seu

prognóstico é que na 6a série aconteceriam discussões. “Tem aluno que gosta de

falar...”

É informada sobre nossa necessidade de anotar e gravar as falas dos

alunos.

Em seguida, passamos a comentar as questões com essa professora,

explicando-lhe que seria importante que participasse da discussão que faríamos na

classe. Ela então, espontaneamente, se dispôs a responder ali mesmo as questões

do pré-teste, durante a entrevista.

Percorrendo as questões e refletindo sobre elas, apontou a possibilidade

de chegada simultânea nos problemas 4 e 5. Utilizou uma notação de cima para

baixo para suas respostas e verificações. Revelou dificuldade, uma vez que o

problema não é usual.

Esclarecemos-lhe que nos quatro primeiros problemas só existia uma

possibilidade de resposta, e que no quinto havia mais de uma.

No sexto problema, percebeu existirem outras possibilidades de

ordenação, mas não chegou a cogitar na possibilidade de ‘chegar junto’ com o

personagem Carla.

No sétimo problema, percebeu duas das três possibilidades.

Questionada se a terceira, que por fim lhe mostramos, estaria correta, não chegou

a uma pronta conclusão, permitindo-nos perceber que estava cansada.
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No oitavo problema, apontou uma resposta e teve dúvida sobre uma

segunda, permitindo-nos notar que ainda não conseguira chegar a uma

generalização. Sugerimos-lhe então montar uma seqüência com os nomes e

conferir a correspondência com o enunciado.

A professora de 7ª e 8ª séries não devolveu as folhas com os problemas

respondidos, argumentando que tinha aula.

Esses intercâmbios nos permitiram perceber que o assunto não fazia

parte do cotidiano escolar — a ponto de gerar certo desconforto para a professora

de 7ª e 8ª séries.

De modo geral, entretanto, todos esses contatos nos deixaram com a

expectativa de que na aplicação do experimento os alunos se veriam frente a

situações com que não estavam suficientemente familiarizados, tanto pelo

conteúdo em si (relações de ordem não-numéricas) quanto pela necessidade de

oferecimento de respostas múltiplas.

5.2 ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS

Neste item apresentamos o resultado de uma investigação realizada no livro

didático de Matemática adotado pelas professoras nessa escola. Nele fizemos uma

busca das atividades de ordenação. Procuramos também encontrar elementos que

indicassem como os autores acolhem as questões que admitem mais de uma

resposta.

Posteriormente, esse levantamento nos instigou a investigar outros livros

didáticos. Para isso escolhemos as outras duas obras que, avaliadas pelo Ministério

da Educação e do Desporto (MEC), também receberam a menção “três estrelas”45

conferida ao livro usado pelas professoras.

Descreveremos a seguir o que encontramos em cada uma das coleções

                                                          
45 Convenção adotada pela comissão de avaliação que significa recomendadas com distinção.
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Matemática, de Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis

Nessa coleção46  localizamos atividades envolvendo ordenação como as

exemplificadas a seguir:

5ª série, p.76:

55. Dom Pedro II, imperador do Brasil, que morreu em 1891, com 66 anos de idade, começou a

reinar quando fez 15 anos.

a) Faça um diagrama representando as datas a partir do nascimento de Dom Pedro II até sua

morte.

b) Em que ano ele nasceu?

c) Em que ano ele começou a reinar?

5ª série, p.84:

1. Responda:

a) A seqüência dos números pares é finita ou infinita?

b) Nessa seqüência, quanto se deve somar a um número para obter o próximo número da

seqüência?

c) Escreva os números pares de 1014 até 1000 em ordem decrescente.

5ª série, p.160:

40. Veja este diálogo:

Aluno: — Acho que 5,213 é maior que 5,4.

Professor: — Não é, não. Lembre-se de que 5,4 é igual a 5,400.

Agora, considere os números:

5      5,1      5,01      5,3      5,003      5,213      5,4

Responda:

a) Quais são menores que 5,3?

b) Quais são menores que 5,213?

c) Quais são maiores que 5,1 e menores que 5,2?

                                                          
46 IMENES, Luiz Márcio. LELLIS, Marcelo. Matemática. São Paulo: Scipione, 1997. (Obra em 4 volumes
para alunos de 5ª a 8ª séries.)
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6ª série, p.53:

59. Escreva em ordem crescente as frações:

,
5

3

8

1
e

20

7
,

4

5
,

4

1
,

5

6
.

6ª série, p.145:

4. Cada número corresponde a um ponto da reta. É como a escala de um termômetro. A seta

indica que, caminhando para a direita, os números aumentam.

[reta numérica]

a) Depois de copiar, marque na reta: 0,5; 3,5; 4,5; –1,5; –0,5; –4,5

b) Escreva esses números em ordem crescente.

c) Marque na reta o oposto de –
5

16
.

d) Que número é o oposto do oposto de 2?

6ª série, p.147:

13. Na figura abaixo, cada número corresponde a um ponto da reta. É parecida com a escala do

termômetro.

[reta numérica]

a) Copie a reta e marque os pontos correspondentes a 2,5; –1,7; –0,5; 1,7; –
5

1
e 2

5

4
.

b) Marque –
5

4
 e seu oposto.

c) Marque o oposto do oposto de -1,5.

14. Continuamos com números associados aos pontos da reta, como no exercício anterior.

[reta numérica]

Diga qual é a verdade, em cada caso:

a) x > y ou y > x?

b) y > 0 ou 0 > y?

c) y é número positivo ou y é número negativo?

d) z > 0 ou z < 0?

e) z é número positivo ou z é número negativo?
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6ª série, p.275:

51. Colocamos os números na reta, como se fosse a escala de um termômetro:

[reta numérica]

Nessa representação, os pontos A e B correspondem, respectivamente, aos números:

a) –1,8 e 0,5

b) –2,2 e –0,5

c) –1,8 e -0,5

d) –2,2 e 0,5

7ª série, p. 42:

15. Escreva em ordem crescente:

32

16
e

10

1
,

5

1
,

7

1
,

16

32

8ª série, p.172:

Conversando sobre o texto:

Vou desenhar na lousa uma reta numérica, com os números inteiros. Depois, vou chamar

alunos para representar alguns números:

3

1
, 
3

2−
, 
3

5
, 2,7, –0,9, 5

37. Você vai ver trechos da reta, sempre divididos em partes iguais. Escreva o número racional

correspondente a cada ponto em destaque. Dê respostas em forma de fração.

a) [reta numérica]

b) [reta numérica]

38. Este exercício é similar ao anterior. Mas as respostas devem ser dadas com números na forma

decimal:

a) [reta numérica]

b) [reta numérica]
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8ª série, p.175:

52. Faça o que se pede:

a) Represente na reta os números reais x, sabendo que x < .
5

7

b) Represente na mesma reta os números reais y, tais que y > π.

c) Quais são os números inteiros menores que 
5

7
 e maiores que π?

Matemática é feita assim, de Antonio José Lopes Bigode

Nesta coleção47, localizamos atividades envolvendo ordenações tais

como as exemplificadas a seguir:

6ª série, p.145:

11. Escreva os números em ordem crescente:

–3, –7, +15, –12, 0, +4, –2, +8, +20

12. Escreva em ordem decrescente:

11, –21, 21, 22, –22, –11, –12, 12

13. A, B e C representam, na reta real, números inteiros. Escreva as letras na ordem crescente dos

números que elas representam e indique os negativos.

 [Quatro itens com desenhos das retas]

 

6ª série, p.160-161:

As atividades 8, 9 e 10 são similares às 12 e 13 já apresentadas na

página 145.

                                                          
47 BIGODE, Antonio José Lopes. Matemática é feita assim. São Paulo: FTD, 2000. (Coleção Matemática hoje
é feita assim.) (Obra em 4 volumes para alunos de 5a a 8a séries.)
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8ª série, p.16:

6. Dê dois exemplos de subconjuntos de N com 4 elementos que satisfaçam simultaneamente as

seguintes condições:

I) Todos maiores que 100 e menores que 200.

II) Não podem ser múltiplos de 5.

III) Dois elementos quaisquer não podem satisfazer à equação x + y = 300.

8ª série, p.27:

No exercício 36, pede-se para colocar em ordem crescente os números

racionais de cada conjunto apresentado.

8ª série, p.240:

2. Observe as pessoas na fila no ponto de ônibus:

[figura]

Faça corresponder cada pessoa com um ponto destacado no gráfico.

Matemática na vida e na escola, de Elizabeth França et al.

Nesta coleção48, localizamos atividades envolvendo ordenações tais

como as exemplificadas a seguir:

5ª série, p.27

2. A tabela abaixo apresenta alguns anos em que a moeda brasileira mudou de nome.

Ano Moeda

1986 Cruzado (Quinhentos Cruzados)

1989 Cruzado Novo (Quinhentos Cruzados Novos)

1990 Cruzeiro (Duzentos Cruzeiros)

1994 Real (Cinqüenta Reais)

                                                          
48 FRANÇA, Elizabeth, et al. Matemática na vida e na escola. São Paulo: Editora do Brasil, 1999. (coleção
Matemática na vida e na escola.) (Obra em 4 volumes para alunos de 5a a 8a séries.)
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Utilizando os dados dessa tabela, copie no seu caderno a reta numérica abaixo e nela marque

os anos em que a moeda brasileira mudou de nome.

Note-se que a tabela já se apresenta ordenada.

5ª série, p.28-29

3. A tabela abaixo indica o ano de lançamento de algumas invenções que modificaram a vida dos

homens nos últimos séculos.

AS INVENÇÕES QUE MODIFICARAM O MUNDO

INVENÇÕES ANO

Eletricidade 1873

Telefone 1876

Automóvel 1886

Rádio 1906

Televisão 1926

Forno de microondas 1953

Microcomputador 1975

Telefone celular 1983

Internet 1993

Utilizando os dados da tabela, copie no seu caderno a reta numérica abaixo e represente nela

os anos de criação das principais invenções.

[reta numérica]

Cada centímetro na reta corresponde a 10 anos.

Note-se que esta tabela também já se apresenta ordenada.

5. Faça no seu caderno uma linha de tempo, assinalando os fatos importantes de sua vida. Peça

ajuda a seus familiares.

5ª série, p.29-30, Sucessores e antecessores:

3. Qual o mês que antecede imediatamente a maio? [Resposta: Abril]

4. Que mês é sucessor do menor mês do ano? [Resposta: Março]
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Dica para o professor: O professor deve levar o aluno a perceber a diferença entre o significado

das palavras antecessor e sucessor na linguagem corrente (o que vem antes/o que vem

depois) e nos números naturais (o que tem uma unidade a menos/o que tem uma unidade a

mais).

5ª série, p.31:

7. Escreva no seu caderno que operações devem ser feitas para se encontrar o sucessor e o

antecessor de um número.

Para o professor: Para se encontrar o sucessor de um número, soma-se uma unidade a esse

número. Para se encontrar o antecessor de um número, subtrai-se uma unidade desse

número.

5ª série, p. 55:

23. Sandra sai de sua casa às 7 h 25 min da manhã. Leva 35 minutos de ônibus até o trabalho e lá

permanece durante 9 h 30 min, incluindo o tempo para almoço, que é das 12 h às 13 h 30

min. Na volta leva 50 minutos de ônibus até sua casa. Faça uma linha de tempo mostrando os

horários de Sandra e a hora em que ela chegará em casa.

6ª série, p.141:

4. A tabela abaixo mostra a temperatura em algumas cidades num dia de dezembro.

Cidade Temperatura

Rio de Janeiro 40º

Lisboa –3º

Moscou –13º

Buenos Aires 22º

Montreal –6º

d) Escreva as temperaturas em ordem decrescente, usando o sinal adequado.

6ª série, p.142:

6. No seu caderno escreva em ordem crescente os números usando o sinal conveniente:

2,16; –87,5; –31,02; –67,12; –0,135



190

7ª série, p.97:

9. Desenhe uma reta numérica em seu caderno e localize as seguintes frações:

4

7
,

4

3
,

2

9
,

4

11
,

2

7 −−

Antes, transforme-as em números decimais.

10. Você viu que há diferentes formas de localizar uma fração na reta. Escolha a forma que lhe

parecer mais conveniente e marque numa reta as frações:

7

23
,

5

8
,

6

7
,

5

4
,

3

1
,

3

7 −−−−−

Depois compare a resposta com a de seus colegas.

7ª série, p.98:

1. Copie a reta numérica no seu caderno:

[Figura: reta numérica]

a) Marque na reta os seguintes números:

2

1
; 
4

2
; 0,5

b) O que você conclui sobre a localização desses números na reta? Justifique.

c) Marque na reta 
5

6
. Entre que números inteiros se situa 

5

6
 na reta?

d) Marque o número simétrico de 
5

6
. Entre que números inteiros ele se situa?

e) Marque 
3

6
 e 

5

10
 na reta. Marque também seus simétricos.

f) Assinale o número 1,2. Sua localização coincide com algum número já marcado?

3. Desenhe uma reta no seu caderno e faça o que se pede:

a) Marque um ponto e associe a ele o número zero.

b) Utilizando o centímetro como unidade de medida, marque os números naturais menores que 6

e seus simétricos.

c) Marque cada um dos números abaixo:

–1,5; 1,8; 
5

9
; –

2

3
; –

4

1
; –

3

2
; 
4

1
; –

4

4
; –

2

6
; –3,2
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5.3 SÚMULA DAS OBSERVAÇÕES

O autor da coleção Matemática é feita assim categoriza no manual do

professor “respostas em aberto” como aquelas que dependem das escolhas

pessoais do aluno e do problema que este inventar.

Esse autor acolhe as considerações de Henry Pollak (1987) de que o

aluno deve dispor de técnicas diversas para propor e resolver problemas e estar

preparado para enfrentar problemas abertos, já que a maioria dos problemas reais

não estão bem formulados.

As atividades apresentadas nessas três coleções (considerando-se os

quatro volumes de cada uma) revelam que as aquelas envolvendo ordenações

numéricas são minoritárias: 13 em 4 249 na coleção Matemática, 9 em 2 309 na

coleção Matemática hoje é feita assim e 13 em 2 278 na coleção Matemática na

vida e na escola. Por outro lado, nenhuma delas apresenta atividades de

ordenação sem referências numéricas.

As características da coleção adotada na escola e as concepções

reveladas pelos profissionais entrevistados pareceram-nos coerentes com a pouca

familiaridade que os alunos revelaram na resolução dos problemas do pré-teste, e

com as rupturas de contrato didático que se observaram em classe nas Sessões 1,

2 e 3.
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CAPÍTULO 6 — CONCLUSÕES

Com este trabalho, buscamos verificar se a aquisição da concepção

ampla de termos relativos a tempo em problemas de ordenação, por parte de

alunos de 5a a 8a séries, poderia resultar de um processo de intervenção didática,

e se alunos de diferentes séries evoluiriam de maneira similar em seus

conhecimentos quando expostos a uma mesma intervenção didática.

Para tanto, elaboramos e aplicamos a uma escola da rede particular de

ensino de São Bernardo do Campo uma seqüência didática composta de três

sessões envolvendo problemas com ordenações não-numéricas, de modo a

permitir que se evidenciassem os sentidos (restrito ou amplo) que os alunos

atribuiriam às relações ‘antes de’ e ‘não-depois de’.

A seqüência foi aplicada a turmas de 5a a 8a séries (uma turma de cada

série), num total de 68 alunos de 11 a 14 anos.

Por meio de filmagens, gravações em fita de áudio e anotações, foram

coletados dados sobre o comportamento dos alunos na resolução dos problemas

propostos.

Da leitura das respostas escritas pelos alunos, cruzadas com dados das

transcrições de suas falas, emergiram cinco categorias principais na Sessão 1.

Na categoria ‘resolução direta’, as informações do enunciado referentes

a cada par de personagens foram transpostas de maneira direta para o papel, não

exigindo (embora permitindo) o recurso a conjecturas e experimentações

intermediárias para que se alcançasse a solução. Essas respostas se referem aos

problemas 1 a 4, que não propiciam situações de ação tão vigorosas quanto os

demais problemas.

A categoria ‘sucesso parcial, não incluindo chegar ao mesmo tempo’

agrupou respostas que apresentaram uma ou mais ordenações corretas sem incluir
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personagens chegando juntos (problemas 5 a 8). Tais respostas confirmam uso de

significados restritos, apontado em pesquisas anteriores de Igliori e de Maranhão.

Nas respostas da categoria ‘necessidade de autorização para incluir a

resposta chegar ao mesmo tempo’, os alunos admitiram a possibilidade da

chegada simultânea de personagens, mas hesitaram em incluí-la na folha de

respostas (problemas 5 a 8), comportamento esse que atribuímos ao contrato

didático vigente.

Em respostas da categoria ‘dificuldade em lidar com informações

inconclusivas’ os alunos mostraram dificuldade em considerar a totalidade do

enunciado, particularmente quando havia mais de uma solução e quando o

enunciado continha informação que lhes parecesse imprecisa (na forma “não se

lembra se chegou...” — problemas 5 a 8).

Na categoria ‘insistência em resposta única’ (problemas 5 a 8), os

alunos, embora chegando a cogitar em mais de uma possibilidade de ordenação,

se recusaram a admitir que o problema admitisse mais de uma solução. Apesar de

admitirem haver mais de uma solução, pressupuseram que só uma delas seria

considerada válida. Ao fazer isso, esses alunos diferenciaram solução (ordenação

que atende ao problema concreto) e resposta certa (ordenação que coincide com

uma solução convencionada como correta). Isso tem relação com o contrato

didático implícito a que esses alunos obedecem, no qual problemas “escolares”

têm resposta única, mesmo quando os eventos reais que lhes correspondem

admitem soluções múltiplas.

Na segunda sessão, realizada uma semana depois da primeira, foram

promovidas discussões que levaram à adoção de formas de representação. Foram

também promovidas discussões com base nos problemas, visando permitir que os

alunos superassem o uso das relações de ordem em sentido restrito. Nessa sessão,

os alunos tiveram oportunidade de explicitar e validar suas produções.
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A terceira sessão foi realizada uma semana depois da segunda. Seu

propósito foi averiguar se houve evolução do conhecimento individual dos alunos

na resolução de problemas.

Da análise das respostas e das falas, emergiram cinco categorias

principais. Três delas já haviam ocorrido na Sessão 1: ‘resolução direta’, ‘sucesso

parcial, não incluindo chegar ao mesmo tempo’ e ‘insistência em resposta

única’.

A elas se somaram duas outras categorias : ‘sucesso total ou parcial,

incluindo chegar ao mesmo tempo’ e ‘aparente sucesso parcial, incluindo chegar

ao mesmo tempo’.

As respostas da categoria ‘sucesso total ou parcial, incluindo chegar ao

mesmo tempo’ (problemas 5 a 8) contiveram todas as ordenações possíveis ou

deixaram de incluir algumas, mas sempre apresentaram pelo menos uma das

ordenações em que há personagens chegando juntos. As respostas classificadas

nessa categoria revelaram o uso do sentido amplo da relação de ordem, embora

por vezes de forma incompleta. Como essa categoria estivera ausente na Sessão

1, sua presença na Sessão 3 revelou haver ocorrido evolução no conhecimento de

alunos ao longo da seqüência didática.

Quanto à categoria ‘aparente sucesso parcial, incluindo chegar ao

mesmo tempo’, o padrão das respostas revelou que o conhecimento do sentido

amplo da relação de ordem não se incorporara ao conhecimento anterior, de

sentido restrito. Em vez disso os alunos dessa categoria se limitaram a seguir o

mesmo mecanismo que utilizavam anteriormente, apondo a ele o procedimento de

acrescentar algum ‘chegar junto’ às respostas. Por vezes a ocorrência de

simultaneidade assim obtida pareceu ser buscada por varredura, da esquerda para

a direita, na notação. Por haver apenas a soma de um aspecto extra ao

conhecimento anterior, sem integração a este, a situação observada constituiu

uma aparente aquisição de novo conhecimento.
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De modo geral, a Sessão 3 cumpriu seu propósito básico, de permitir

observar em que medida os alunos superaram as dificuldades presentes no pré-

teste, progredindo em seu conhecimento.

Os casos de sucesso total foram exclusivos da Sessão 3.

No conjunto das sessões, em termos do comportamento geral das

turmas, chamou-nos a atenção, particularmente, o pragmatismo da 5ª série, o

entusiasmo da 6a série, visto na participação maciça nos debates, e a sagacidade

da 7a, especialmente nos questionamentos aos enunciados, em contraste com a

apatia da 8a, que obrigou à necessidade de institucionalização por parte da

pesquisadora, dado o pouco envolvimento dos alunos nos debates propostos.

As porcentagens obtidas pelos alunos na primeira sessão e terceira

sessões, mostram significativa evolução nos significados atribuídos às relações

investigadas, confirmada pela análise estatística.

Na análise estatística, fez-se uso do teste t de Student. Nessa amostra

há uma evidência estatística de que o resultado na 6ª, 7ª e 8ª séries (p-value <

0,001) foi melhor do que na 5ª série (p-value < 0,005).

Também se constatou que na 7ª série ocorreu o menor desvio, o que

nos leva a concluir que existiu maior homogeneidade nas respostas dos alunos,

isto é, a melhora para cada aluno foi bastante parecida.

A análise das respostas e das falas dos alunos, que permitiu apreender

as categorias já descritas, com base nos quadros teóricos adotados, também

tornou possível uma síntese dos aspectos que atuaram no desempenho dos

alunos, mas que, de modo geral, não estiveram vinculados a categorias

específicas. Foram eles: aspectos de impregnação da língua materna, aspectos de

influência de outra área de conhecimento, aspectos ligados à manutenção ou

negociação do contrato didático e aspectos tácitos e explícitos do saber do aluno.
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Dentre os aspectos de impregnação da língua materna detectados,

figuram os mecanismos de antonímia (versus complementaridade), de sinonímia e

de omissão da palavra ‘não’.

No mecanismo de antonímia, foram observados, em todas as sessões,

alunos que interpretaram ‘não-depois’ como ‘antes’, valendo-se da contraposição

das palavras ‘depois’ e ‘antes’. Tal mecanismo é tomado de empréstimo à língua

materna. Nele, associam-se pares de conceitos que costumam ser contrapostos no

cotidiano. Os antônimos evocados por esse mecanismo não incluem outros

conceitos que poderiam complementar a dicotomia ‘sim’/‘não’.

A interpretação de ‘não-depois’ como ‘antes’ resultou em ausência de

respostas em que haveria simultaneidade de chegada de personagens, uma vez

que os alunos que fizeram tal interpretação acabaram por ater-se ao sentido

restrito da relação de ordem. Por outro lado, aqueles que de início recorreram à

palavra ‘junto(s)’ colocaram imediatamente em uso as palavras complementares a

esta — quais sejam, ‘antes’ e ‘depois’.

O mecanismo de sinonímia, em que palavras ou locuções são tomadas

como tendo o mesmo significado, também reforçou o uso do sentido restrito da

relação de ordem.

Em alguns casos, ‘antes’ foi interpretada como sinônima de

‘imediatamente antes’, utilização essa que também é corrente na língua materna.

Do reforço mútuo dos mecanismos de antonímia (‘antes’/‘depois’) e

sinonímia (‘antes’ = ‘imediatamente antes’) resultou, por vezes, o oferecimento de

resposta única.

Outro caso de sinonímia observado envolveu a palavra ‘algumas’,

tomada com o sentido de ‘apenas algumas’, ‘insuficientes’, ‘não todas as

necessárias (para garantir a solução do problema)’, levando alguns alunos a

questionar a completude do enunciado ou a indagar-se se a presença de outros

personagens na situação real interferiria nas relações de ordem já constatadas.
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Outro caso de sinonímia foi o que envolveu a expressão ‘não lembrava’,

interpretada como ‘não viu’ ou, mais especificamente, como ‘não lembrava de ter

visto’ — uso também corrente na língua materna. Como resultado, o aluno que a

empregou concluiu que não houve personagens chegando juntos, pois se o

houvessem feito teriam se visto.

Também se observou ocorrência de sinonímia envolvendo a palavra

‘exata’, que na língua materna tem, entre outros, o sentido de ‘perfeitamente

definido’, ‘sem desordem’, o que evoca a imagem de ‘em fila indiana’, ‘um atrás do

outro’. A informação “Eles lhe deram informações e ela conseguiu encontrar a

ordem exata de chegada deles”, presente no enunciado dos problemas 1 a 4, pode

ter, por isso, desincentivado alguns alunos a fazer experimentações para certificar-

se da inexistência de soluções extras.

Isso nos faz cogitar que suprimir essa informação talvez ajudasse a

promover a exploração de soluções extras por parte dos alunos.

Ao lerem os enunciados dos problemas 6 e 8, alguns alunos deixaram

de considerar a palavra ‘não’, presente no trecho “mas tinha certeza de que não

chegou depois de”. Esse termo pode ter sido negligenciado na leitura por ser a

segunda ocorrência da mesma palavra numa mesma oração (“não se lembrava...

não chegou depois de”). É possível que essa repetição atue como um fator de

dificuldade para a adequada assimilação do significado de cada ocorrência, embora

seja preciso levar em conta que na língua portuguesa a duplicidade de negações

não configura necessariamente uma afirmação, o que permite que a segunda

negação possa ser por vezes eliminada. (Nos casos apontados, essa eliminação foi

indevida.) Esse uso, corrente na língua materna, contrasta com a utilização

matemática das duplas negações.

Em dois casos foram observados elementos de outra área de

conhecimento influindo nos procedimentos dos alunos. Numa das vezes, em que

houve impregnação de procedimentos da linguagem musical, o efeito foi

contraproducente (personagens foram dispostos na ordem em que eram
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mencionados no enunciado, e com repetição de um deles). No outro caso, em que

houve impregnação de procedimentos da área dos esportes, a influência foi

produtiva (pronta consideração da possibilidade de chegada simultânea de

personagens, por analogia com empates).

Isso nos faz cogitar que o oferecimento de problemas semelhantes aos

do pré e pós-teste, porém ambientados diferentemente (por exemplo, numa

competição esportiva, em vez de numa escola), poderia ter levado maior número

de alunos a evocar a possibilidade da chegada simultânea de personagens, pela

maior familiaridade com essa relação de ordem em áreas de conhecimento

diferentes.

Nos problemas 5 a 8, alguns alunos, embora reconhecendo a

possibilidade concreta de mais de uma solução, se recusaram a oferecer mais de

uma resposta.

Isso teve relação com o contrato implícito a que esses alunos

obedeceram, no qual problemas “escolares” têm resposta única, mesmo quando os

eventos reais que lhes correspondem admitem soluções múltiplas.

Além disso, esses alunos denotaram acreditar que a resposta correta

deveria coincidir com uma resposta única pré-escolhida pelo professor ou por outra

figura de autoridade.

Por vezes, ocorreu uma negociação do  contrato didático, e o aluno

conseguiu superar sua concepção anterior.

Em outros casos, porém, foi necessário incentivar — e por vezes

repetidamente — os alunos a testarem conjecturas que estavam sendo rejeitadas

de antemão.

No caso de alunos que concebiam o enunciado de um problema como

um relato detalhado de todas as relações envolvidas entre os elementos do

problema, ocorreu negociação do contrato didático, envolvendo explicitação por

parte da pesquisadora.
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Em muitas ocasiões, os alunos não conseguiram expressar verbalmente

os procedimentos que estavam pondo em prática, mesmo quando indagados.

Segundo Polanyi, a informação que chega a ser explicitada constitui

apenas uma parcela de todo o saber de que o indivíduo dispõe, podendo portanto

haver conhecimentos que operam de modo tácito.

Para esse autor, ademais, a fronteira entre os componentes tácitos e os

explícitos do conhecimento pode ser modificada, quer para explicitar

particularidades até então tácitas, quer para incorporar aspectos já explícitos e

permitir alcançar conhecimentos mais abrangentes.

No entanto, Polanyi também enfatiza a importância da identificação

informal como um componente valioso e inevitável de todo conhecimento,

colocando que ela não só precede a formalização, mas se mantém atuante mesmo

quando uma formalização é alcançada (Polanyi, 1983, p.20-21).

Observamos que, à medida que se envolveram com os termos dos

problemas propostos, alguns alunos foram, de início, identificando elementos

(personagens e posições) que comporiam as soluções, e progressivamente

conseguindo percorrer as possibilidades de ordenação, o que poderia conduzi-los,

por fim, à elaboração de um procedimento mais sistemático que os ajudasse a

encontrar todas as soluções para problemas dos tipos apresentados.

Apesar desse movimento de inclusão constatado, não se pôde perceber

que esses alunos tenham conseguido explicitar o procedimento que estavam

desenvolvendo. Mesmo, porém, que parte dele tenha permanecido tácita, e

mesmo sem que se alcançasse a generalização de uma teoria, o procedimento

poderia se revelar eficiente, por permitir explorar toda a gama de respostas

possíveis. Sobre esse aspecto, Polanyi coloca:

(...) estaremos cientes da teoria, enquanto a estivermos assim usando,

em termos do evento que ela se presta a explicar. É por isso que a teoria

matemática pode ser aprendida apenas praticando sua aplicação: seu
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conhecimento verdadeiro está em nossa capacidade de usá-la.” (Polanyi,

1983, p.17)

Isso nos leva a não perder de vista que mesmo atividades

aparentemente irrelevantes, malsucedidas ou desconectadas do foco principal de

estudo podem ter papel relevante na aquisição do conhecimento pelo aluno.

De fato, embora os alunos se desviassem por vezes do enredo proposto

nos enunciados, seu comportamento sugeria uma tentativa de experimentação

para que vislumbrassem outras formulações. Tal comportamento poderia também

pode estar revelando que, nesse movimento, os alunos estivessem reconstruindo

sua concepção geral sobre a validade de enunciados de problemas e sobre a

conexão desses enunciados com problemas concretos. Embora esse processo de

progressivo entendimento permanecesse tácito, ele parecia impelir os alunos a

prosseguirem em sua investigação das soluções. Como exposto por Polanyi:

(...) um verdadeiro conhecimento de uma teoria pode ser estabelecido

somente depois de ela haver sido interiorizada e extensamente usada

para interpretar a experiência. (Polanyi, 1983, p.21)

Alguns alunos precisaram, de início, ser incentivados a utilizar notações

de apoio. Outros, progressivamente, ganharam agilidade suficiente para começar a

abandonar a notação gráfica, adotando em seu lugar representações gestuais ou

mesmo mentais. Esse movimento corresponde ao que Polanyi descreve como uma

integração tácita, na qual particularidades (neste caso, notações e, depois,

gestos), até então explícitas, são incorporadas pelo indivíduo e passam a servir de

apoio tácito para que sua atenção alcance uma entidade mais abrangente — neste

caso, a habilidade em manejar com desenvoltura relações de ordem em sentido

amplo.

Em uma ocasião, na Sessão 3, chegou a ocorrer institucionalização por

parte pesquisadora para a explicitação do sentido amplo da relação de ordem.
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Polanyi alerta que a explicitação realizada desta maneira pode se revelar

desvantajosa, pois o conhecimento assim trazido pode permanecer desconectado

dos saberes anteriores presentes nos alunos. Nesse caso, o novo conhecimento,

precocemente institucionalizado, não chegou a constituir uma entidade abrangente

— que incluísse o saber anterior e o integrasse a novos elementos —, limitando-se,

em vez disso, a funcionar como uma particularidade extra adicionada ao conjunto

de particularidades com que o aluno lidava sem conseguir integrar.

Quanto a esse aspecto, o autor coloca:

(...) o dano trazido pela especificação das particularidades pode ser

irremediável. (...) a crença de que o conhecimento das particularidades

(...) oferece uma concepção verdadeira das coisas é fundamentalmente

equivocada. (Polanyi, 1983, p.19)

Esse mecanismo também explicaria as validações incompletas, como as

que resultaram, na Sessão 3, em respostas agrupadas na categoria ‘aparente

sucesso parcial, incluindo chegar ao mesmo tempo’.

A isso parece-nos aplicar-se a asserção de Polanyi:

(...) em geral, uma integração explícita não pode substituir a integração

tácita. A habilidade de um motorista não pode ser substituída por uma

formação detalhada na teoria do veículo; o conhecimento que tenho

sobre meu próprio corpo difere completamente do conhecimento de sua

fisiologia; e as regras da rima e da prosódia não me dizem o que um

poema me disse sem qualquer conhecimento de tais regras. (Polanyi,

1983, p.20)

É nesse sentido que essa categoria de respostas poderia ser

considerada uma ‘aparente aquisição de novo conhecimento’.

As constatações obtidas ao longo da aplicação e análise do experimento

confirmaram o que, de modo geral, havíamos esperado a partir dos intercâmbios
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prévios com profissionais da escola pesquisada: que o assunto não fazia parte do

cotidiano escolar e que, por isso, os alunos se veriam lidando com situações com

que não estavam suficientemente familiarizados, tanto pelo conteúdo em si

(relações de ordem não-numéricas) quanto pela possibilidade de oferecimento de

respostas múltiplas.

O mesmo se aplica aos livros didáticos pesquisados, em que as

atividades envolvendo ordenações numéricas são minoritárias e não chegam a

envolver ordenações sem referências numéricas.

No decorrer da aplicação da seqüência didática, constatamos que o

recurso a procedimentos simples, como a verificação e a notação de apoio,

auxiliaram muitos alunos a estabelecer elos entre seus conhecimentos anteriores e

os sentidos matemáticos, com os quais se tornou possível alcançarem maior grau

de sucesso, de modo que, em casos mais notáveis, suas respostas deixassem de

se restringir ao contrato didático implícito que seguiam, no qual problemas

escolares têm conjuntos de respostas diferentes dos problemas concretos. No novo

comportamento alcançado, por sua vez, diluiu-se a fronteira entre problemas

escolares e problemas reais, passando a haver, em muitos casos, coincidência

entre respostas e soluções.

Dentre os aspectos percebidos neste trabalho, chama-nos a atenção, de

modo especial, o empenho com que certos alunos se dedicaram à busca de

soluções, mesmo quando não conseguiam fazer uso dos sentidos que buscávamos

ver desenvolvidos no manejo das relações de ordem. Esse empenho parece-nos

convenientemente expresso nestas palavras de Polanyi:

(...) ver um problema é ver algo que está oculto. É ter um pressentimento

da coerência de particularidades até então não abrangidas. (Polanyi,

1983, p.21-22)

(...) à medida que possamos conhecer um problema, e sentirmo-nos

seguros que ele está apontando para algo oculto atrás dele, podemos
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perceber também as implicações ocultas de uma descoberta científica, e

sentirmo-nos confiantes que elas se mostrarão corretas. Sentimo-nos

seguros disso porque, ao contemplarmos a descoberta, a estamos

olhando não apenas em si mesma, porém, mais significativamente, como

um indício para uma realidade da qual ela é uma manifestação. A busca

da descoberta é conduzida, desde o início, nesses termos; todo o tempo

somos guiados sentindo a presença de uma realidade oculta para a qual

nossos indícios estão apontando (...). (Polanyi, 1983, p.23-24)

Finalizando, consideramos pertinente apontar que, analisando

retrospectivamente o presente trabalho, percebemos a viabilidade de novas

pesquisas que investiguem em maior detalhe os mecanismos que puderam ser

aqui evidenciados, dentre os quais aqueles ligados à redação dos enunciados e

questões, às formas incompletas ou aparentes de aquisição de novos

conhecimentos, ao vasto campo das inter-influências entre Matemática e Língua

Materna, e ao equilíbrio dinâmico dos conhecimentos tácitos e explícitos, dinâmica

essa que apenas começamos a vislumbrar.
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PRÉ-TESTE (SESSÃO 1)

Nome: ________________________________ n.º ________ série: ________

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela conseguiu encontrar a ordem exata

de chegada deles. Tente encontrar a ordem de chegada, conforme as

afirmações que os alunos dessa professora deram a ela.

1. Pedro disse que chegou à escola antes de Luísa. Luísa disse que chegou à

escola antes de Bia.

a) De acordo com esse enunciado, é possível escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.

2. Roberto disse que chegou à escola antes de Cíntia. Fausto disse que chegou à

escola antes de Roberto.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.
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b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.
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Nome: ________________________________ n.º ________ série: ________

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela conseguiu encontrar a ordem exata

de chegada deles. Tente encontrar a ordem de chegada, conforme as

afirmações que os alunos dessa professora deram a ela.

3. Antônio disse que chegou à escola antes de Marcos. Marcos disse que chegou à

escola antes de Sueli. Sueli disse que chegou à escola antes de Débora.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.

4. Tadeu disse que chegou à escola antes de Eliane. Eliane disse que chegou à

escola antes de Vera. Otávio disse que chegou à escola antes de Tadeu.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.
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Nome: ________________________________ n.º ________ série: ________

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela não conseguiu encontrar a ordem

exata de chegada deles. Tente encontrar as possíveis ordens de chegada,

conforme as afirmações que os alunos dessa professora deram a ela.

5. Neiva disse que chegou antes de Ivo. Ivo disse que chegou antes de Gilda. Rita

disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que

chegou antes de Ivo.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.

6. Sérgio disse que chegou antes de Carla. Carla disse que chegou antes de Júlia.

Ronaldo disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de

que não chegou depois de Carla.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.
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Nome: ________________________________ n.º ________ série: ________

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela não conseguiu encontrar a ordem

exata de chegada deles. Tente encontrar as possíveis ordens de chegada,

conforme as afirmações que os alunos dessa professora deram a ela.

7. Rui disse que chegou à escola antes de Ana. Osvaldo disse que chegou à escola

antes de Rui. Clara disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha

certeza de que chegou antes de Rui.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.

8. Sandra disse que chegou à escola antes de Vicente. Fátima disse que chegou à

escola antes de Sandra. Roseli disse que não se lembrava dos outros colegas,

mas tinha certeza de que não chegou depois de Sandra.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.
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PÓS-TESTE (SESSÃO 3)

Nome: ________________________________ n.º ________ série: ________

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela conseguiu encontrar a ordem exata

de chegada deles. Tente encontrar a ordem de chegada, conforme as

afirmações que os alunos dessa professora deram a ela.

1. Mateus disse que chegou à escola antes de Teresa. Teresa disse que chegou à

escola antes de Flávia.

a) De acordo com esse enunciado, é possível escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.

2. Márcio disse que chegou à escola antes de Cláudio. Joana disse que chegou à

escola antes de Márcio.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.
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b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.
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Nome: ________________________________ n.º ________ série: ________

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela conseguiu encontrar a ordem exata

de chegada deles. Tente encontrar a ordem de chegada, conforme as

afirmações que os alunos dessa professora deram a ela.

3. Renata disse que chegou à escola antes de Mauro. Mauro disse que chegou à

escola antes de Celi. Celi disse que chegou à escola antes de Áurea.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.

4. Dino disse que chegou à escola antes de Vitória. Vitória disse que chegou à

escola antes de Elza. Paula disse que chegou à escola antes de Dino.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.
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Nome: ________________________________ n.º ________ série: ________

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela não conseguiu encontrar a ordem

exata de chegada deles. Tente encontrar as possíveis ordens de chegada,

conforme as afirmações que os alunos dessa professora deram a ela.

5. Marli disse que chegou antes de Geraldo. Geraldo disse que chegou antes de

Cristina. Rubens disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha

certeza de que chegou antes de Geraldo.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.

6. Édson disse que chegou antes de Súsi. Súsi disse que chegou antes de Rute.

Oscar disse que não se lembrava dos outros colegas, mas tinha certeza de que

não chegou depois de Súsi.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.
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Nome: ________________________________ n.º ________ série: ________

Uma professora queria saber a ordem de chegada de alguns de seus

alunos. Eles lhe deram informações e ela não conseguiu encontrar a ordem

exata de chegada deles. Tente encontrar as possíveis ordens de chegada,

conforme as afirmações que os alunos dessa professora deram a ela.

7. Selma disse que chegou à escola antes de Heloísa. Nelson disse que chegou à

escola antes de Selma. Lúcia disse que não se lembrava dos outros colegas,

mas tinha certeza de que chegou antes de Selma.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.

8. Meire disse que chegou à escola antes de Iara. Wagner disse que chegou à

escola antes de Meire . Afonso disse que não se lembrava dos outros colegas,

mas tinha certeza de que não chegou depois de Meire.

a) De acordo com esse enunciado, dá para escrever uma ordem em que eles

possam ter chegado? Se der, escreva-a.

b) De acordo com esse enunciado, você pode concluir que há apenas uma

possibilidade de ordem de chegada deles? Se não, indique outra ou outras

ordens de chegada possíveis.
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CÓDIGOS UTILIZADOS NO PRÉ-TESTE E PÓS-TESTE

Questão Valor Resposta oferecida

1 Apresentou a seqüência correta1a

0 Não apresentou a seqüência correta

1 Reconheceu que há apenas uma ordenação
possível

1b

0 Não reconheceu que há apenas uma
ordenação possível

1 Apresentou a seqüência correta2a

0 Não apresentou a seqüência correta

1 Reconheceu que há apenas uma ordenação
possível

2b

0 Não reconheceu que há apenas uma
ordenação possível

1 Apresentou a seqüência correta3a

0 Não apresentou seqüência correta

1 Reconheceu que há apenas uma ordenação
possível

3b

0 Não reconheceu que há apenas uma
ordenação possível

1 Apresentou a seqüência correta4a

0 Não apresentou a seqüência correta

1 Reconheceu que há apenas uma ordenação
possível

4b

0 Não reconheceu que há apenas uma
ordenação possível

1 Apresentou uma seqüência correta5a

0 Não apresentou uma seqüência correta

2 Identificou corretamente as duas outras
ordenações possíveis

1 Identificou corretamente apenas uma das
duas outras ordenações possíveis

5b

0 Não reconheceu que há outras ordenações
possíveis ou escreveu a nova ordenação
errada

(segue)
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1 Apresentou uma seqüência correta6a

0 Não apresentou uma seqüência correta

3 Identificou corretamente as três outras
ordenações possíveis

2 Identificou corretamente apenas duas das
três outras ordenações possíveis

1 Identificou corretamente apenas uma das
três outras ordenações possíveis

6b

0 Não reconheceu que há outras ordenações
possíveis ou escreveu a nova ordenação
errada

1 Apresentou uma seqüência correta7a

0 Não apresentou uma seqüência correta

2 Identificou corretamente as duas outras
ordenações possíveis

1 Identificou corretamente apenas uma das
duas outras ordenações possíveis

7b

0 Não reconheceu que há outras ordenações
possíveis ou escreveu a nova ordenação
errada

1 Apresentou uma seqüência correta8a

0 Não apresentou uma seqüência correta

3 Identificou corretamente as três outras
ordenações possíveis

2 Identificou corretamente apenas duas das
três outras ordenações possíveis

1 Identificou corretamente apenas uma das
três outras ordenações possíveis

8b

0 Não reconheceu que há outras ordenações
possíveis ou escreveu a nova ordenação
errada


