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RESUMO

Este trabalho estuda a produção de relações numéricas por alunos da

quarta série do ensino fundamental, em uma escola pública do município de São

Paulo. Diversos trabalhos, como os de Gimenez & Lins, Kamii e Franchi revelam

a necessidade de se estabelecer relações entre os números, de se identificar

significado para os números e operações como uma forma flexível de resolver

problemas. Essa flexibilidade pode ser buscada por meio da interação entre

domínios aritméticos e geométricos. Para tanto, aplicamos uma série de

atividades que inicialmente mobilizou processos de contagem, noção de unidade,

relações quantitativas, interadas pela geometria, particularmente pelo uso das

noções de perímetro e área como ferramentas, segundo os elementos de

didática, ferramenta-objeto e interação de domínios, desenvolvidos por Douady.

Provocamos um confronto entre a noção de grandezas lineares e bilineares por

variações ocorridas nos lados do retângulo, no seu perímetro e na sua área as

quais segundo Rogalski possuem profunda relação com as estruturas aditivas e

multiplicativas. A utilização de papel quadriculado busca favorecer “a percepção

visual” da unidade e a disposição dessas unidades em “arranjo retangular” e

ainda favorecer a compreensão do cálculo de área e dos procedimentos

multiplicativos. A análise dos dados e registros tomados permitiu concluir que os

alunos estabeleceram inicialmente relações quantitativas, como a de parte-todo,

uno e múltiplo estabelecendo sentido para as relações numéricas na formação de

expressões aritméticas. Assim, atividades de composição e decomposição de

figuras retangulares incidiram sobre a relação parte-todo, uno e o múltiplo tanto

na formação de novas unidades como na formação de relações numéricas. Os

resultados obtidos mostraram que com a produção de relações numéricas os

alunos deram sentido para as expressões, apresentaram autoconfiança e

flexibilidade nas respostas apresentadas.

Palavras-chave: relações numéricas, sentido numérico e flexibilidade



ABSTRACT

This paper examines the production of numerical relations done by students

of a 4th grade of elementary school at a public school in the city of Sao Paulo,

S.P., Brazil. Several studies, in particular the ones done by Gimenez & Lins, Kamii

and Franchi, show the need of establishing relations between the numbers,

identifying meaning for the numbers and operations as a flexible way to solve

problems. This flexibility can be searched through the interaction between

arithmetic and geometric domains. Therefore, a series of activities were applied in

order to search this flexibility. At first, these activities mobilized counting

processes, notion of unity, quantitative relations interacted with geometry,

particularly through the use of notions of perimeter and area as tools, according to

the elements of didactics, tool-object and the interaction of domains developed by

Douady. A confrontation was provoked between the notions of linear and bilinear

magnitude through changes occurred on the sides of the rectangle, on its

perimeter and area. These changes, according to Rogalski, have a deep relation

with the addition and multiplicative structures. The use of the graph paper tries to

favour not only “the visual perception” of the unity and the display of these unities

in “rectangular arrangement” but also the comprehension of the area calculus and

the multiplicative procedures. Both the records and the analysis of the data

allowed concluding that the students initially set up quantitative relations such as

the “part-whole”, single and multiple by establishing meaning for the numerical

relations in the determination of numerical expressions. Thus, composition and

decomposition of rectangular shape activities occurred in the relation “part-whole”,

“single” and the multiple not only in the formation of new unities but also in the

numerical relations. The findings of this study provided evidence that with the

production of numerical relations, the students gave sense for the expressions,

showed self-confidence and flexibility in the answers given.

Key words: numerical relation, numerical sense and flexibility
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INTRODUÇÃO

Comentários e indagações presenciados e vivenciados ao longo de nossa

experiência no ensino de matemática, particularmente quanto à falta de sentido

aplicada aos números e suas operações, acarretando dificuldades alunos para

estabelecer relações numéricas em raciocínios empregados em aritmética, deu

origem a este trabalho. Geralmente, encontramos as possibilidades de relacionar

números e compreender conceitos referentes às operações de adição, subtração,

multiplicação – que teriam aplicação na vida cotidiana – restritas a algoritmos ou

aplicadas por intermédio de atividades organizadas de modo a tornar o professor

responsável por sua resolução, provocando passividade nos alunos.

A leitura de trabalhos realizados por pesquisadores da área de educação

matemática que se voltaram aos problemas acima citado, como Gimenez e Lins

(2000), Kamii (2000) e Franchi (1995) foram decisivas para o nosso trabalho que

propõe o desenvolvimento do conceito de multiplicação e conseqüentemente a

ampliação de um sentido numérico mediante a criação de relações numéricas.

Norteou também nossos estudos os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, e

as publicações de documentos oficiais produzidas pela Secretária de Estado da

Educação – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (SE/CENP).

Elaboramos e aplicamos atividades geométricas envolvendo relações

aritméticas que se inspiram em trabalhos executados por Anna Franchi (1995) e

também com base teórica na dialética ferramenta-objeto e mudança de quadros

de Régine Douady (1986). O público-alvo de nosso interesse foi uma quarta série

do Ensino Fundamental. Nosso objetivo é buscar estudar como acontece a

aprendizagem das relações aritméticas por alunos da quarta série e contribuir

para o ensino de tais conteúdos.
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Visamos compreender os procedimentos desses alunos em situações de

quantificação e contagem, interada a noção de área – antes desse conhecimento

ser apresentado formalmente. Pretendemos ainda, verificar se os alunos

poderiam ampliar a noção de multiplicação pela noção de área que podem ser

colocados em jogo na apresentação de objetos sob a forma de arranjo retangular.

No caso das figuras retangulares a contagem de unidades organizadas em linhas

e colunas promove a conclusão que o cálculo da área dessas figuras pode ser

obtido pelo produto das medidas dos seus lados. E o uso de papel quadriculado

favorece “a percepção visual” da unidade e disposição dessas unidades em

“arranjo retangular”. (citação da Professora Doutora Anna Franchi)

As atividades também em jogo envolvendo composição e decomposições

de figuras funcionaram neste trabalho como um modo de introduzir idéias sobre

medidas de áreas de figuras retangulares que servirão de ferramentas no

desenvolvimento deste trabalho. Essas atividades ainda incidem sobre a relação

parte-todo, ao decompormos uma figura em várias partes ou a compormos com

essas partes, estaremos empregando a lógica de todo e partes, preservando

propriedades da figura inicial na nova figura. Desse modo, a decomposição e

decomposição de figuras retangulares favorecem a criação de sentenças

multiplicativas descritivas que podem levar ao aprendizado da propriedade

distributiva e a produção de expressões aritméticas para um mesmo número.

No capítulo I apresentamos a problemática da pesquisa, em que

abordamos a questão investigada e as hipóteses. Destacamos também as

pesquisas que norteiam nosso estudo e as escolhas metodológicas.

No capítulo II dissertamos sobre o quadro teórico desse trabalho que foi

embasado no trabalho de Gimenez e Lins (2000) quanto ao desenvolvimento do

senso numérico, em Franchi (1995) sobre a compreensão das situações

multiplicativas elementares, com Kamii (2000) as considerações sobre as

implicações educacionais da teoria de Piaget e Douady (1986) a dialética

ferramenta-objeto e mudança de quadros.

No capítulo III ilustramos e descrevemos as atividades aplicadas com seus

objetivos e apresentamos o cronograma de execução das atividades
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No capítulo IV justificamos nossa opção metodológica por uma abordagem

qualitativa para a realização deste trabalho.

No capítulo V expõe o estudo das relações estabelecidas ao longo da

aplicação das atividades e apresenta as conclusões finais deste trabalho.
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CAPÍTULO I

PROBLEMÁTICA

O foco do ensino de matemática nos primeiros ciclos do Ensino

Fundamental recai sobre números naturais e as quatro operações, adição,

subtração, multiplicação e divisão. Essa abordagem vem sendo objeto de

pesquisa na área e alguns pesquisadores como Lins e Gimenez (2000); Kamii

(2000, 2001 e 2002) e Franchi (1995) apontam que embora o estudo de

algoritmos e regras seja alvo de atenção não se observa uma preocupação com o

estabelecimento de relações entre a aritmética escolar e o cotidiano, e não se

leva em conta o que é vivenciado pela criança em suas experiências informais.

A dificuldade do aluno em aplicar o raciocínio aritmético na prática diária

também é evidenciada em documentos implementados pela Secretária da

Educação para o novo modelo pedagógico por intermédio do Projeto “A Escola de

Cara Nova” como: Argumento-Escola em Movimento (CENP 449; 1997; p. 35).

Esse documento aponta para a constatação do fato de objetivos que visam às

aplicações práticas e ao desenvolvimento do raciocínio lógico “não estão sendo

atingidos, levando-se em conta, por exemplo, resultados de avaliações realizadas

recentemente demonstrando que, ao sair do ensino fundamental, os alunos não

se mostram preparados nem para enfrentar os chamados problemas do cotidiano,

envolvendo as operações elementares, porcentagens, medidas, nem para

interpretar, generalizar, projetar”.

As dificuldades do aluno em enfrentar situações do cotidiano relativas aos

números e operações matemáticas desde os níveis iniciais do Ensino

Fundamental podem ter como causa exatamente essa desconsideração da

experiência dos alunos e do ensino formal e algorítmico da aritmética. Uma vez
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que corroborando o documento acima, em nossa prática, encontramos em grande

parte das escolas as crianças trabalhando com números e realizando operações

utilizando lápis e papel por meio de métodos formais que obedecem somente a

regras pré-estabelecidas. Enquanto que fora da escola o estudante encontra

situações que envolvem dinheiro e medidas, podendo utilizar a calculadora ou

operações mentais que permitem operar tais quantidades de maneira conveniente

e segura sem necessidade de recorrer às formalidades dos métodos ensinados.

Kamii (2000), apresenta as situações da vida diária como oportunidades

para as crianças estruturarem e definirem problemas dentro da diversidade

oferecida pelo mundo real. E prossegue:

“Essas oportunidades são perdidas quando os problemas são

estruturados para elas. Folhas de exercícios apresentam problemas pouco

originais e numa forma pura. O professor explica para os alunos quais

são os problemas e se acha responsável por ensinar a eles como resolvê-

los. Folhas de exercícios incentivam obediência, passividade e aplicação

mecânica de técnicas. Por isso seu uso reforça a heteronomia natural da

criança de tal modo que retarda o desenvolvimento de sua

autonomia1”.(Kamii, 2000, p. 169)

Conseqüentemente, considerações sobre questões montadas a partir de

dados reais nos levam a refletir como tornar o ensino de aritmética em um modo

de interpretar o que há de aritmético nas situações reais. Em particular no que se

refere à criação das relações numéricas contribuindo para que os alunos

“aritimetizem” logicamente uma situação. Esta reflexão aponta para a

necessidade de relacionarmos os conhecimentos da aritmética da escola e fora

dela constituindo um sentido comum, sem que um substitua o outro. A

coexistência desses conhecimentos como uma maneira de encorajar o aluno a

trazer questões da vida diária para a sala de aula e vice-versa poderia colaborar

para estabelecer um sentido no aprendizado da matemática. Concomitantemente,

considerações sobre a relação da aritmética com as demais áreas do saber nos

fazem refletir sobre uma forma de dar sentido ao seu aprendizado e

conseqüentemente à flexibilidade do raciocínio numérico. Nossa hipótese é que

                                                
1 Segundo Kamii (2000), o termo autonomia significa ser governado por si mesmo.
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essa flexibilidade deve ser desenvolvida pelo relacionamento dos conteúdos de

diferentes áreas do saber em situações de sala de aula.

Gimenez e Lins (2000), apontam ainda para o tratamento tradicional da

aritmética escolar que destaca as técnicas de cálculo, deixando de lado tanto o

desenvolvimento de um sentido numérico como a reflexão sobre a lógica das

operações, a qual refere-se a uma maior capacidade de articular os recursos

postos em jogo na solução de um problema.

Sowder (1992), desenvolve a noção de senso numérico como “uma rede de

conceitos bem organizados que permitem relacionar números e propriedades da

operação, de modo a resolver problemas numéricos de modo flexível e criativo”.

Para Gimenez e Lins (2000), o desenvolvimento de percepções e intuições a

respeito dos números: como são, como funcionam, que propriedades tem, deveria

ser a preocupação do ensino de aritmética.

Encontramos nos PCN, para o ensino da matemática de primeira à quarta

série, a sugestão de se estabelecer relações entre os diversos campos do

conhecimento matemático, como uma das finalidades do Ensino Matemático para

o Ensino Fundamental:

“fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos

do ponto de vista do conhecimento e estabelecer o maior número possível

de relações entre eles, utilizando para isso o conhecimento matemático

(aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório e

probabilístico); selecionar, organizar e produzir informações relevantes,

para interpretá-las e avaliá-las criticamente; (MEC/SEF,1997 p. 37)”

No entanto, verificamos na escola envolvida em nosso estudo que as

recomendações das pesquisas e PCN são ignoradas. A maior parte dos

professores julga necessário trabalhar apenas a aquisição da capacidade de ler,

escrever e calcular, especialmente no ensino fundamental. Não existe

preocupação em se trabalhar com os alunos de modo que os permitam julgar ou

validar suas respostas nem na direção de torná-los confiantes da escolha da

solução de um problema.
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Constatamos por meio de registros obtidos em reunião de pais que a

dificuldade de os alunos realizarem cálculos e operações atinge ainda a imagem

do professor, pois muitos pais esperam que seus filhos dominem totalmente a

tabuada nos primeiros ciclos do ensino fundamental. Tanto pais como professores

não consideram que o objetivo maior da educação é conseguir uma

aprendizagem mais significativa que desenvolva a auto-estima, a flexibilidade de

raciocínio. No caso específico de nosso estudo: a criação de um sentido para as

relações numéricas deve contribuir para que os alunos possam produzir

significados para números e operações, descrever quantidades em funções de

outras, contrastar soluções assim como se situar sem temor em relação à

matemática.

1.1. O PROBLEMA

Nossa pesquisa tem a preocupação da elaboração e implementação de

atividades que privilegiem as relações numéricas, com ênfase na multiplicação.

Nosso problema é investigar e analisar o impacto da aplicação de uma seqüência

de atividades geométricas envolvendo relações aritméticas com alunos da quarta

série do ensino fundamental.

Voltamos nossa atenção, para o caso de existir, de que modo o aluno iria

proceder na mobilização de procedimentos de situações de contagem em figuras

planas. Em particular para as questões:

1. Que aspectos são revelados durante o processo de resolução da

atividade de contagem?

2. Caso existam, que relações numéricas são estabelecidas?

3. Como se apropriam de procedimentos multiplicativos?

4. Como trabalham o cálculo mental depois dessa seqüência?
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CAPÍTULO II

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este estudo se preocupa com relações sobre quantidades estabelecidas

pelos alunos de uma quarta série em sala de aula. Buscamos na interação da

aritmética e geometria elaborar atividades que favoreçam a constituição de

relações numéricas, a atribuição de significado as expressões numéricas e

conseqüentemente o desenvolvimento do sentido numérico no aprendizado da

aritmética.

O termo significado é utilizado neste trabalho sob enfoque piagetiano,

referindo-se a função que o sujeito tem com o objeto, distintamente do conceito

de significante, nome que se dá ao objeto.

O sentido numérico é utilizado neste trabalho seguindo Gimenez e Lins

(1996, p. 29) quando afirmam que: “o sentido numérico é esse faro que aplica o

que se sabe dos números nas situações (implica saber, saber fazer, saber

justificar, mas também saber decidir)”.

Kamii (2000) nos aponta no relato de sua pesquisa que é possível

proporcionar a construção do pensamento numérico utilizando jogos em grupos e

situações do cotidiano2. O conteúdo da vida das crianças e as situações

apresentadas em aula devem servir para construir sua aritmética. Aritmética,

segundo a autora, não vem de livros ou está a nossa volta, mas é construída pela

interação do sujeito com o meio. Ainda, segundo a autora, professores que

                                                
2 Tomamos o conhecimento cotidiano caracterizado com Polanyi, conforme citado em Schön (1992, p. 84),

como sendo um conhecimento tácito, espontâneo intuitivo, experimental. Esse conhecimento é o do aluno
realizando estimativas sobre o comprimento e largura, o contorno e área de sua sala, seu quarto, sua classe
e de ambientes quaisquer próximos a ele.
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incentivam a pensar e a tomar decisões próprias desenvolvem o aluno

socialmente, moralmente assim como intelectualmente, proporcionando o

aprendizado de aritmética.

A busca de uma aprendizagem aritmética com sentido, em que o aluno

possa estabelecer relações entre seus conhecimentos, nos leva a refletir sobre a

coexistência de significado da aritmética na escola e fora dela compartilhadas

sem que um substitua o outro. Desse modo podemos aspirar que a matemática

não seja percebida como inútil, um saber cuja razão de ser deixa de existir

quando terminada a escolarização. Nessa concepção devem fazer parte da base

de uma proposta para a educação matemática:

- a álgebra, a aritmética e a geometria vistas como instrumentos de

organização da atividade humana.

- a proposição de situações problemas que favoreçam a passagem da

numeração ao sentido numérico, implicando na ampliação da visão dos

números e das operações como interpretação de problemas da realidade.

É inegável que no tratamento aritmético ocorrem diversos tipos de relações

e pensar no caminho das relações quantitativas estabelecidas, exige uma reflexão

sobre o conceito de número. Na história da humanidade primeiro o homem

aprende a contar. A contagem, a principio, foi feita por associação simples e à

medida que as coleções de objetos se ampliam aparecem os números, símbolos

que representam quantidades. As atividades humanas vão se tornando mais

complexas e surge a necessidade de medir, isto é, associa-se uma grandeza ao

número.

Quanto à natureza do número, Kamii (1990) nos mostra, de acordo com

Piaget, que o número é construído por cada criança a partir de todos os tipos de

relações que ela cria entre os objetos. A criança pensa ativamente na vida diária e

emprega relações interpessoais desenvolvendo diversos tipos de pensamento por

si própria. As relações são criadas pelas crianças a partir do seu interior e não

ensinadas por outrem. E sobre o desenvolvimento da contagem a autora relata

estudos realizados, por exemplo, o de Meljac (1979), e coloca que esse

desenvolvimento depende da construção de uma infra-estrutura mental de
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número e sua coordenação com a seqüência de palavras aprendidas “de fora

para dentro”.

A busca de um sentido numérico deve encorajar as crianças a pensar a

sua maneira sobre quantidades e a relacioná-las, assim ela estará construindo

“sentido para o número”.

Gimenez e Lins (2000) apontam que os alunos atribuem significado ao

número, quando estabelecem referências para valores empregados e relações

entre eles, explorando regularidades do sistema numérico, que envolvam

comparações, estimativas, investigações e comunicação, habilidades estas

necessárias ao desenvolvimento do raciocínio matemático.

A história da humanidade nos mostra que a geometria nasceu da

confrontação do homem com o seu meio ambiente. Primeiramente,

estabeleceram-se relações entre as grandezas e suas partes para depois se criar

estruturas matemáticas. Em geral, em qualquer propriedade física que pode ser

medida, é eleita uma unidade e a sua medição combina uma operação específica.

Ou seja, com a necessidade de medição o primeiro passo a ser dado pelo homem

consistiu em reduzir o problema da medida para a contagem de uma unidade

escolhida arbitrariamente. Segundo Alessandrov ((1991), a princípio a escolha de

uma unidade pode ser feita aleatoriamente, mas na prática o número obtido com

o resultado da medição, condiciona sua escolha, isto devido à necessidade

numérica da medição. Podemos ter a unidade contida um número inteiro de

vezes na grandeza a ser medida ou nos deparamos com a necessidade de

subdividir essa unidade, quando não se é possível calculá-la um número inteiro

de vezes para se medir a grandeza em questão. Essa ação mútua de ordem

prática que surgiu entre a aritmética e a geometria serviu para formar o conceito

de número nos diversos campos numéricos, como por exemplo, o conjunto dos

números racionais).

A aritmética e a geometria são consideradas como tendo um vasto campo

de aplicações e abstrações, além de possuírem uma história de origem similar.

Sendo que se influenciaram mutuamente em suas origens por motivos práticos,

como ao se medir comprimentos, determinar distâncias, áreas e volumes.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) enfatizam que:

“a geometria é um campo fértil para se trabalhar com situações

problemas e é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar

naturalmente. O trabalho com noções geométricas contribui para a

aprendizagem de números e medidas, pois estimula a criança a observar,

perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades e vice-

versa”. (PCN, 1998, p. 39).

Reforçamos com base em Aleksandrov (1991) esses argumentos sobre o

estabelecimento de relações entre a aritmética com a geometria:

“A aritmética e a geometria não só se aplicam umas a outra como

também são fontes de outros métodos, idéias e teorias gerais. A aritmética

e a geometria são as raízes sobre as quais tem crescido toda a

matemática. A influência entre as duas se faz sentir desde o momento do

seu nascimento. Para o comprimento de um objeto aplica-se a ele uma

certa unidade de comprimento e se calcula quantas vezes é possível

repetir essa operação; o primeiro passo (aplicação) é de caráter

geométrico, o segundo (cálculo), de caráter aritmético. Quem conta seus

passos ao andar já esta unindo as duas”. (1991, p. 43)

Lorenzato (1995) coloca que a geometria é um facilitador no processo

mental, prestigiando a construção do conhecimento, valorizando o descobrir, o

conjeturar e o experimentar. A geometria esclarece situações abstratas,

facilitando a comunicação da idéia matemática. Dessa forma, conceitos,

propriedades e questões aritméticas, podem ser esclarecidos com o auxilio da

geometria.

Segundo Laborde (1990), uma primeira característica da geometria reside

nas ligações complexas que ela mantêm com o espaço físico que nos envolve.

Com efeito, a geometria se institui, em parte, como modelização3 desse espaço

físico.

                                                
3 Modelização é uma abstração do domínio da realidade correspondente retendo desse domínio apenas um

certo conjunto de objetos e de relações que são representadas no modelo. Um modelo oferece uma leitura,
uma certa interpretação de um domínio da realidade. (nota de aula didática da matemática – professora
Anna Franchi).



21

Quanto à utilização da geometria consideramos operações realizadas em

superfícies planas, em particular as figuras retangulares como referente para

interpretação das operações realizadas no domínio aritmético. A escolha de

superfícies retangulares, como o retângulo, é um referente ligado as situações do

mundo real, facilitando a atribuição de significado a um número pelas relações

numéricas produzidas com seu auxílio.

Direcionamos nossas atividades a percepção de regularidades descritas

por fórmulas multiplicativas. De modo mais específico, essas regularidades foram

procuradas em situações de arranjo retangular, por contagem, por composição e

decomposição de figuras em um numero finito de partes.

Entre as atividades em que interagem aspectos aritméticos e geométricos

destacamos, em particular, o confronto no cálculo das áreas de retângulos das

noções de dimensões lineares e bilineares. Os confrontos são importantes para a

formação das relações numéricas à medida que favoreça a percepção da

composição de unidades bidimensionais a partir de unidades unidimensionais.

De acordo com Rogalski (1992), as relações entre uni-dimensionalidade de

comprimento e a bi-dimensionalidade de área possuem um vinculo profundo com

as relações entre estruturas aditivas e multiplicativas. Entretanto a autora adverte

dos possíveis efeitos dessas características em dois pontos: a utilização pelo

aluno de um modelo linear aumenta a sua confiança e a eficiência na resolução

de problemas que envolvem essas estruturas, mas ao mesmo tempo constitui um

obstáculo no acesso do modelo multiplicativo, dado pela dado pela expressão a x

b, quanto ao estabelecimento de unidades compostas, ou seja, dificulta a

passagem da adição repetida para a multiplicação e a percepção da bilinearidade

dessa operação.

A expectativa de que o aluno desenvolva um modo de pensar e raciocinar,

relacionando conhecimentos e habilidades que lhes permita lidar com situações

familiares tanto como as imprevistas, nos levam ainda a outra justificativa do

porquê da escolha da geometria relacionada com as relações numéricas.
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De acordo Douady (1984), a interação entre vários domínios permite aos

alunos não só evoluir suas concepções sobre elementos pertinentes a cada um

desses domínios, como se constitui também em uma alavanca de controle

fornecendo meios para que o próprio aluno avalie suas respostas.

Assim, uma conexão das relações numéricas com as outras áreas da

matemática permite o avanço do raciocínio em um problema. Oferecendo

oportunidades de se confrontar idéias, buscar coerências e outras formas de dar

significado para as operações envolvidas na resolução do problema.

Segundo Douady & Parzysz (1998), o domínio geométrico permite uma

interação entre diversas dimensões: percepção visual, autoconfiança, raciocínio,

representação simbólica, podendo ser fonte de conjunturas, um guia ou uma

ferramenta; entretanto esclarecem que ao mesmo tempo podem levar a

considerações enganosas e para isso o professor deve agir para assegurar a

mudança do estatuto de ferramenta para objeto e vice-versa.

Logo, é preciso que os alunos tenham outras ferramentas a mão que os

permitam dispor de algum modo de controlar suas produções e o professor deve

estar atento ao momento que deve intervir. A expressão ferramenta é aqui

tomada como abaixo explicitado:

“O saber matemático reveste de um duplo aspecto. De uma parte é ter

disponível funcionalmente certas noções e teoremas matemáticos para

resolver problemas, interpretar novas questões... Num tal funcionamento

cientifico, as noções e teoremas matemáticos têm um estatuto de

ferramenta... Saber matemática é também identificar as noções e teoremas

como um corpo cientificamente e socialmente reconhecido. É também

formular definições, enunciar teoremas desse corpo e demonstra-los.

Dizemos então que esses saberes têm estatuto de objeto”. (Douady, 1993,

p. 4)

No caso deste estudo as mencionadas ferramentas foram procuradas em

atividades que permitiram avaliar quantitativamente a permanência ou a variação

da área de retângulos em função de determinadas transformações. Entre as

transformações enfatizamos a composição e decomposição de figuras em um

número finito de partes, pela observação de propriedades invariantes da área
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quando da variação do perímetro. Nesse enfoque o conceito de área e perímetro

intervém como ferramentas, não se procedendo a uma generalização por meio de

formulas algébricas ou descrição dessa fórmula em linguagem verbal.

O desenvolvimento do conhecimento aritmético e a formação de um

sentido numérico são processos nos quais intervêm ações diversas e

reconhecemos inicialmente nos raciocínios mais elementares “intuitivo e

figurativo” o suporte para a seqüência da exposição de nossa fundamentação

teórica. Gimenez e Lins (2000), relatam:

“Já na iniciação aritmética existe um raciocínio intuitivo no figurativo;

diversos autores consideram que nisso consistem as primeiras fases da

construção do conhecimento aritmético. O figurativo em sido associado

normalmente a elementos perceptíveis, e corresponde ao reconhecimento

da conservação da quantidade, reconhecimento da inclusão entre partes e

todo etc. Seria o mais elementar”. (p. 50)

O raciocínio intuitivo é um conhecimento imediato que reconhece e produz

imagens, desempenhando um papel importante na construção de idéias mais

complexas, como no caso dos números reais. Esse tipo de raciocínio pode ser

privilegiado por imagens visuais, no caso da aritmética as configurações pontuais

dos números como, por exemplo, desenhar cinco pontos para indicar 5,

favorecem a percepção da quantidade e adquirem valor numérico. As

informações apresentadas por configurações visuais permitem identificar

informações, ao mesmo tempo em que fomenta uma idéia da atividade

matemática mais próxima do que ela é em si mesma. (ver detalhes em Gimenez

(2000) e Alessandrov (1991)).

Segundo Gimenez & Lins (2000) as configurações visuais também

mostram aspectos de interesse para os estudantes. No entanto não existe um

acordo sobre qual significado deve-se atribuir à visualização numérica. Para

Piaget a imagem visual relaciona-se com a imagem mental existente sem a

imagem do objeto. Para outros autores, como N. Presmeg, na visualização deve-

se incluir a habilidade para interpretar a informação figurativa, sua manipulação

mental e sua representação sobre um suporte material. Nesse caso, o



24

pensamento visual pode ser definido como o processo de “formar imagens e usar

tais imagens para descobrir e entender as matemáticas”. (ob. cit., p. 66)

Em nosso trabalho consideramos a percepção visual como concebida pela

segunda abordagem acima citada e a utilizamos nas atividades como recurso, por

exemplo, as tabelas de multiplicação e a própria representação da figura do

retângulo, porém ressaltamos que para isso o aluno deve atuar ativamente nas

atividades propostas, a fim de que seja produzido sentido para as relações

estabelecidas.

As tábuas de somar e multiplicar estão presentes desde o início da

aprendizagem dos algoritmos, como uma maneira de o aluno ter disponível um

repertório de respostas sobre as operações elementares, porém seu uso só é

justificável na medida que as crianças atuam sobre ela. O trabalho com tabelas

relacionadas à geometria de visualização para uma mesma operação favorece a

produção pelo aluno do seu próprio algoritmo mental e o estabelecimento de

conjecturas sobre resultados, desde que a criança construa suas próprias

relações no uso deste recurso.

Acrescentamos ainda que nas fases iniciais da aprendizagem das

operações elementares, faz-se necessário à coordenação dos vários processos

de uma situação multiplicativa, como a adição repetida, seqüências numéricas,

tabuada e as tabelas que se bem empregadas podem ser uma ferramenta útil

nesse processo.

Kamii (1999, p. 106-107), coloca que a idéia piagetiana relacionada ao

objetivo do desenvolvimento do senso numérico para a aritmética enfatiza que

“operações sólidas e precisas desenvolvem-se com base no pensamento intuitivo

das crianças sobre quantidades numéricas, que é inicialmente vago, impreciso e

apenas qualitativo”. Ou seja, “um pensamento preciso, quantitativo emerge de

outro menos preciso, qualitativo, porém lógico”.

Fundamentadas em Kamii (2002, p. 37), esclarecemos que a idéia de a

criança quantificar objetos na escola baseia-se ”na hipótese de que o pensamento

envolvido na tentativa da criança de quantificar objetos deve ajudá-la a construir o

número, se ela estiver num estágio relativamente elevado para fazê-lo”. Desse
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modo a quantificação e a descrição de uma quantidade em função de outra pelo

aluno auxilia a construção de uma arquitetura numérica, entendida como sendo

as relações entre um número e os demais, considerando-o como quantidade.

Tomamos segundo a concepção de Thompson (1994) os termos:

quantidade, quantificação e operação quantitativa.

“Quantidades são entidades conceituais que existem nas concepções das

pessoas a respeito de situações. Uma pessoa está pensando sobre uma

quantidade quando ela concebe a qualidade de um objeto de tal modo que essa

concepção requeira qualidades mensuráveis. Uma quantidade é esquemática,

composta de um objeto, uma unidade apropriada ou uma dimensão e um valor

numérico para a quantidade”.

“Quantificação é o processo pelo qual se atribui um valor numérico a

quantidade”.

“Operação quantitativa é uma operação mental pela qual se concebe uma

nova quantidade em relação a uma ou mais quantidade já estabelecida”.

(Thompson,1994, p. 83)

O desenvolvimento de relações numéricas requer inicialmente uma

reflexão sobre a noção de “unidade” a qual faremos com Gimenez e Lins (2000):

“Na pesquisa sobre os processos de contagem, são descritos alguns

significados que as crianças produzem para a noção de unidade. Parte-se

da idéia de que a construção de unidades é um pré-requisito para contar.

Assim, afirma-se que a raiz de toda quantificação e de todo pensamento

numérico e operativo se relaciona com a construção mediante repetição

de unidades”. (ob. cit.; p. 67)

Vários trabalhos como o de Lamon (1994), Steffe (1994) e Confrey (1988),

independentemente de certos aspectos teóricos, têm assumido a importância da

constituição da unidade. E consideramos com Lamon (1994), ao citar Steffe e

Coble (1988), que o processo de construir uma unidade de referência ou unidade

inteira envolve a composição progressiva de unidades para formar estruturas de

quantidades de complexidade crescente.
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As pesquisas, realizadas pelos autores acima, apontam ainda para o

possível papel das unidades de quantidade e sua transformação como a base

para se construir uma estrutura multiplicativa.

Consideramos a seguir, que a importância do estabelecimento de múltiplas

relações entre os números, e no caso desta pesquisa entre números naturais,

exige também uma reflexão sobre a natureza dessas relações. Assumimos com

os autores acima mencionados que essas relações envolvem um raciocínio

quantitativo e colocam em jogo processos e características de natureza

diferentes.

Gimenez e Lins citando Davidov reforçam a importância das relações

quantitativas ao estabelecer que:

“... para ser capaz de resolver o mais simples dos problemas aritméticos,

a criança precisa também lidar - de forma tematizada ou não -, com as

relações quantitativas envolvidas”. (apud Gimenez e Lins, obra cit, 2000.

p. 113-114)

Consideramos, portanto, que os estudantes devem desenvolver intuições

quantitativas, ou seja, dispor de técnicas e conceitos necessários para

estabelecer múltiplas relações quantitativas; entre elas destacamos as relações

de parte-todo, o uno e múltiplo e proporcionalidade.

A relação parte-todo ou mais precisamente de partes de um todo com esse

todo é “o esquema de raciocínio de muitos problemas de adição e de subtração

em diversos contextos discretos ou não. De fato, responde a contextos cardinais

como “A tem... B tem... quantos eles têm no total” ou “quantos  faltam a A para

ter...”, A e B têm... A tem... quantos tem B”. (Gimenez & Lins; obra cit, p. 67).

A importância da relação parte-todo em nosso trabalho que culmina na

construção de expressões aritméticas é justifica com Gimenez e Lins (2000) ao

esclarecerem o trabalho de Davidov:
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“... Primeiro, a criança deve ter necessariamente ter lidado com a relação

geral de todo-parte envolvida na situação (“se do todo tiro uma das

partes, o que sobra é a outra parte“) e segundo, e igualmente importante,

a lógica da operação (aritmética) realizada é uma lógica de todo e partes:

é esta que justifica aquela”.(apud Gimenez e Lins, 2000. p. 114)

Prosseguindo com Kamii (2000, p. 152), crianças em fase pré-operacional

mesmo podendo observar objetos colocados a sua frente, como por exemplo,

uma cesta com frutas, e sendo compreensíveis para ela todas as palavras

utilizadas no trabalho, respondem que há mais parte do que todo, ou seja,

considerando o exemplo, respondem que há mais maças do que frutas contidas

na cesta. “Elas fazem isso porque tomam a realidade lógica em termos de uma

sucessão da relação parte-todo em vez de pensarem simultaneamente sobre

partes e todos”. Somente após fazerem a relação lógica e que se pode esperar

que elas deduzam exatamente o número de partes e todos do problema.

Desde o início da década de oitenta, vários autores têm se dedicado ao

estudo da estrutura semântica de problemas aritméticos verbais. Carpenter e

Moser (1982), evidenciaram uma primeira análise estrutural sobre as relações

semânticas de diferentes naturezas indicadas por diferentes proposições, os

quais a realizaram sob as dimensões básicas que caracterizam as ações ou

relações envolvidas em problemas verbais aditivos, classificando-os em termos

de suas características semânticas ampliada posteriormente por sucessivas

análises.

As relações envolvidas em problemas verbais estão dispostas em seis

categorias: juntar, separar, parte-todo, comparar, igualar e equacionar. Os

problemas das categorias juntar, separar, igualar envolvem ações, enquanto os

problemas das categorias parte-todo e comparação descrevem relações estáticas

entre quantidades.

Para Kamii (1991), nessa concepção de problemas verbais, as crianças

usam estratégias em vez de lógico-aritmetizar a realidade. Para a autora as

crianças constroem aritmética por aritmetização lógica da realidade e desse modo

sugere que:
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“... as crianças aprendam a aritmetizar logicamente sua realidade

fazendo relações parte-todo, em vez de resolverem problemas específicos

de subtração tais como “separar”, “comparar” e “igualar” ou escrever

equações”. (ob. cit. ant. p. 148)

A autora acima citada aponta ainda que Carpenter e Moser mostraram que

é maior a dificuldade de problemas da categoria Todo-Parte-Parte do que separar

para alunos da primeira série e que Gibb (1956) e Schell e Burns (1962)

descobriram que é maior a dificuldade de comparar do que separar para alunos

da segunda série. E esclarece em vista da teoria de Piaget que é mais difícil para

crianças antes de 7-8 anos estabelecer esse tipo de relação parte-todo em virtude

de que as diferenças entre dois conjuntos só podem ser conhecidas pensando ao

mesmo tempo nas partes e o todo. Para a criança “separar” é mais fácil, pois

envolve a remoção da parte de um todo, desse modo ela pode pensar primeiro no

todo e depois em cada parte. Enquanto comparar também é difícil, porque

envolve dois todos, sendo que um deles deve ser transportado mentalmente até o

outro para que se considere o maior.

Passamos agora para a discussão da segunda das relações acima citadas

- a relação Uno e o Múltiplo - que consideramos, de acordo com as pesquisas na

área: Lamon (1994) Vergnaud (1994), Steffe (1994) que a base de toda

quantificação e de todo pensamento numérico e operativo relaciona-se com a

construção, mediante um processo recorrente e recursivo, de construção de

unidades discretas e sua união.

Steffe (1994) afirma que o esquema de contagem é fundamental na

construção de números, sendo que esse processo é submetido a um

desenvolvimento continuo e refinado à medida que as crianças progridem, não se

limita à contagem de unidades simples sendo que na prática da contagem pode

se incluir unidades compostas, como definiremos no próximo parágrafo.

“Na interpretação de uma situação multiplicativa, dá-se à construção de

uma unidade referência e um processo de formação de grupos. Por esse

processo fica constituída uma nova unidade de ordem superior – uma

unidade composta”.
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Conseqüentemente, os fatores da multiplicação assumem diferentes

funções operatórias, um deles indicando o número de unidades de referencia que

se constituem como grupo (multiplicando) e outro o número de unidades

compostas que foram constituídas (multiplicador). “A situação deve ser então

interpretada em termos da configuração que assume nessa partição, o que

implica em considerar, simultaneamente, elementos agregados e individuais que

integram essa configuração”. (Franchi, 1995, p. 134)

As considerações a seguir evidenciam de modo mais especifico como a

constituição de unidades compostas é mobilizada nos processos de construção

do conhecimento aritmético.

Segundo Lamon (1994), provavelmente, é na infância que o processo de

formação de unidades compostas começa, pela percepção visual durante

atividades de quantificação. A criança ao contar nos dedos e substituir os cinco

dedos por uma mão, ela adotou uma técnica poderosa. E os raciocínios mais

sofisticados são provocados quando se organiza a situação em termos de uma

unidade coletiva, porque isso envolve um esquema que conduz o aluno a pensar

no agregado e nos itens individuais que o compõem. A autora reconhece duas

construções fundamentais de natureza cognitiva: o processo de Unitizing que é a

habilidade para construir uma unidade referência ou uma unidade como um todo

e, Norming que é a reinterpretarão de uma situação em termos daquela unidade

de referência.

Os processos de Unitizing e Norming4 são fundamentais na constituição de

operações multiplicativas e assim, argumentamos com Franchi (1995, p. 135) a

necessidade, sob o ponto de vista do texto do problema e das dificuldades de sua

compreensão que as “unidades compostas” tomam em linguagem natural

diferente denominações. A constituição de unidades compostas depende do

domínio de experiência com que o aluno está trabalhando. Assim, em relação ao

enfoque do texto, esse domínio de experiência pode ser: caixas, pacotes, pilhas,

etc, para quantidades discretas. O estabelecimento das relações implícitas ao

processo de “unitizing” envolve o conhecimento do léxico do texto e a sua

                                                
4 Não temos um termo na língua portuguesa que o traduza.
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incompreensão dificulta o estabelecimento dessa relação. Entretanto não adianta

o aluno só entender o léxico, ele pode compreender o que quer dizer bala, papel,

caderno, etc, mas isso não garante o estabelecimento das relações acima

citadas.

O processo de Uno e o Múltiplo são fundamentais para a constituição do

raciocínio multiplicativo, ou seja, para a passagem da adição de parcelas

repetidas para a multiplicação.

Segundo Spinillo (1993) “o pensamento proporcional refere-se basicamente

a habilidade em estabelecer relações. Dois tipos de relações estão envolvidos na

resolução de tarefas e problemas de proporção: relações de primeira ordem e

relações de segunda ordem”.

A autora acima citada estabelece uma importante distinção entre dois tipos

de relações de primeira ordem: relações do tipo parte-parte e relações do tipo

parte-todo. “As relações parte-parte (razão) são aquelas são aquelas

estabelecidas entre partes diretamente comparáveis (a parte de um retângulo

pintada em branco com a parte pintada em azul; espaço com água e espaço vazio

em um recipiente), enquanto que nas relações parte-todo (fração), a parte e o

todo não são diretamente comparáveis, embora tenham que ser simultaneamente

considerados (parte pintada em azul com a área total do retângulo; espaço com

água e o volume total do recipiente)”. (p. 41, 44, 45) Enquanto, as relações de

segunda ordem consistem em comparar duas relações de primeira ordem para

verificar se são equivalentes ou não, como por exemplo, comparar as relações

água/espaço vazio em dois recipiente empregados.”

O emprego da comparação de parte-parte significa tratar a tarefa em

termos de razão e o uso de comparações parte-todo significa tratar a tarefa em

termos de fração.

Spinillo (1993) conclui que:
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“desde os seis anos as crianças possuem noções iniciais sobre proporção,

sendo capazes de estabelecer relações de segunda ordem quando as

relações de primeira ordem são acessíveis a sua compreensão (parte-

parte)”. (p. 51)

O pensamento multiplicativo envolve implicitamente ou explicitamente a

relação de proporcionalidade. Pode-se estabelecer dois tipos de procedimentos

diferentes de relação proporcional entre os dados do problema, o funcional e o

escalar.

Na resolução de problemas multiplicativos uns dos procedimentos

funcionais para a questão “se 3 objetos custam 18 reais, qual o preço de 12

objetos?” É encontrar o preço unitário do objeto, no caso 6 reais, que deve ser

multiplicado pelos 12. Nesse caso procedeu-se a uma redução a unidade para se

achar o valor de 12 unidades. Um outro procedimento seria pensar se 3 objetos

custam 18, então é preciso pagar 4 vezes mais o valor de 18 reais para se

encontrar o preço de 12 objetos. A relação estabelecida para identificar que 3 está

para 12 assim como 18 está para o valor desconhecido deve mantida nas duas

relações, ou seja, a incidência de uma operação sobre 3 para obter 12 é a mesma

operação que incide em 18 para se encontrar o valor desconhecido. Assim, a

relação escalar estabelecida entre os valores numéricos dos objetos mantém-se

nas relações entre o preço dos objetos.

Consideramos que esse importante aspecto do pensamento multiplicativo,

a proporcionalidade, pode ser estendido ao estudo de área de figuras planas. O

trabalho com linhas e colunas, apresentado pelo arranjo retangular tem uma

relação de proporcionalidade, na medida que o produto entre elas (linha e coluna)

varia proporcionalmente segundo cada uma delas. O estudo das relações de

proporcionalidade, ocorrido entre medidas lineares da figura e sua superfície,

podem se iniciar em atividades de redução ou ampliação de figuras retangulares.

Mas, nos devido ao fato de buscarmos a inter-relação da aritmética com a

geometria, tomamos como ponto de partida para o estabelecimento da relação de

proporcionalidade o cálculo de área de figuras retangulares. Mantendo constante

o comprimento de um retângulo qualquer sua área crescerá proporcionalmente ao

crescimento de sua largura. Analogamente mantendo constante a largura o
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crescimento da área será proporcional ao crescimento do comprimento.Teríamos

com esse estudo dois fatores de proporcionalidade e a área variando segundo

esses fatores.

Reflexões sobre a proporcionalidade no cálculo da área revelam também a

natureza multiplicativa das operações algébricas fundamentais provocando uma

manipulação significativa de fórmulas. Além disso, o estabelecimento do conceito

de área por uma fórmula multiplicativa, que expressa unidades de dimensões

diferentes é um processo longo que evolui de procedimentos pré-multiplicativos

para procedimento não linear. Para isso, buscamos implicitamente o confronto de

grandezas lineares e bilineares que ocorreram por atividades de variação de área,

decomposição e composição de figuras retangulares.

2.1. Extensão do significado da Multiplicação

Em nosso estudo consideramos importante a evolução principalmente da

multiplicação como adição reiterada para a multiplicação como tendo um

conteúdo próprio. O ensino da adição ocorre antes do ensino da multiplicação,

cujo conceito é inicialmente pensado pela “adição repetida”. Encontramos

subsídios para nosso trabalho na pesquisa de doutorado de Franchi (1995) que

coloca:

“na escola elementar, a multiplicação é usualmente introduzida a partir

de adições repetidas. Propõe-se desenhos com grupos de objetos de

mesmo número, mas a escrita da fórmula multiplicativa é insistentemente

mediada por uma fórmula aditiva. Para determinar a soma utilizam-se

diferentes processos de contagem e, em especial dispondo-se de um

repertório de respostas convenientes sobre fatos básicos da adição,

aplica-se esse repertório na constituição de seqüências (4, 8, 12, 16, ...),

... A presença de parcelas iguais não muda a natureza da operação. Além

disso, feita a interpretação da situação em uma fórmula aditiva, o número

de parcelas não mais precisa ser considerado para encontrar a soma.

Assim não é evidente que haja por parte do aluno uma tomada de

consciência da natureza de cada parcela como representando uma

unidade composta, e do número de parcelas como indicando o número de
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grupos formados. Além disso, a escrita multiplicativa apóia-se em um

alicerce puramente simbólico, não constituindo um objeto com um

conteúdo próprio”. (p. 137)

Desse modo, concluímos que uma primeira interpretação do conceito de

multiplicação acontece por meio de adição repetida, e o contato pelos alunos de

situações multiplicativas ocorre por fórmulas aditivas mesmo antes da introdução

do conceito de multiplicação. Porém, esse procedimento nos mostra a

necessidade de encontrarmos um sentido próprio para a multiplicação que não

seja apenas o de pensar em adições repetidas.

Autores como Davidov (1991) e Steffe (1994), têm enfatizado as limitações

do enfoque inicial do ensino multiplicação por adição repetida. “O primeiro propõe

que a multiplicação seja introduzida independente da adição em atividades em

que a transformação de unidades não possa ser feita por contagem (unidades de

capacidade, por exemplo) e o segundo destaca a importância da produção de

seqüências pelas crianças como implemento de atividades de coordenação de

seus esquemas de contagem. (Apud Franchi 1995, p. 138)”.

Porém, o reconhecimento de certas regularidades da estrutura aritmética

da multiplicação permitirá um salto qualitativo na natureza desse conceito.

Davidov, (1991) e Franchi (1995, p. 140-141) admitem a necessidade da busca de

meios e procedimentos visando atribuir à multiplicação um conteúdo objetivo

próprio, não apoiado apenas em adições repetidas. Para a autora, a coordenação

dos diferentes processos que levam ao significado dos elementos constituídos de

uma situação multiplicativa (adição repetida, constituição de seqüências, tabuada,

cálculo de algoritmos) faz-se em um longo trabalho de elaboração em que

diferentes significados locais se integram em uma complexa rede de relações.

Assim, buscamos pelas situações de arranjo retangulares e área de figuras

planas a passagem de adição repetida para a multiplicação com um significado

próprio. Como já citado anteriormente, na adição de parcelas repetidas, o aluno

não percebe e não tem a necessidade de identificar o número de parcelas que ele

somou. Assim, identificação do número de parcelas somadas deixa de ser um

dado fundamental do problema e desse modo torna-se difícil à passagem para o
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pensamento multiplicativo. A relação “Uno e o Múltiplo” é fundamental para a

passagem da adição de parcelas iguais para a multiplicação. Essa ampliação de

parcelas iguais para a multiplicação envolve também o proporcional.

Analisaremos a evolução da ampliação do significado da multiplicação

tendo em vista a sua associação com situações de arranjo retangular e área de

figuras retangulares. Essa ampliação busca ainda em atividades de composição e

decomposição de área das figuras retangulares envolvendo relações de parte-

todo (dois retângulos A e B compondo um novo retângulo), de Uno e múltiplo,

cada retângulo utilizado tomado como um agregado de unidades que iriam

promover diferentes expressões para um mesmo número por meio  dessas

relações. As atividades de variação de área, mantendo o perímetro constante

favorecem relações entre a linearidade e a bi-linearidade da figura, permitem que

se análise não apenas numericamente, mas também geometricamente as

conseqüências dessa variação sobre a área da figura, ampliando o significado da

multiplicação.

Tomamos a classificação proposta por Greer (1994), em que ele considera

como uma das situações da multiplicação a situação de arranjo retangular

evoluindo para a área do retângulo, isso trabalhando com números inteiros,

especificamente no nosso caso os números naturais.

O autor estudando a extensão do significado da multiplicação e divisão,

partindo de conceituações iniciais, propõe uma classificação para as situações

multiplicativas. Essa classificação é apresentada por uma tabela bidimensional,

cuja dimensão horizontal localiza as situações multiplicativas e a vertical os

diferentes campos numéricos. Esse estudo considera uma diferenciação entre os

campos numéricos e conseqüentemente diferencia as aplicações envolvendo

números inteiros das que envolvem frações e decimais. Em nosso estudo como

acima exposto, nos remetemos apenas ao campo numérico dos naturais, e para

isso, transcrevemos a tabela de Greer (1994) apresentada em Franchi (1995; p.

32) segundo nosso interesse de estudo.



Razão Multiplicação

comparativa

Arranjo

retangular

Produto de

medidas

Inteiros Grupos iguais Multiplicação

comparativa

Arranjo

retangular/área

Produto

cartesiano

Tabela 1: Proposta de Classificação modelada pela Multiplicação

Esclarecemos a seguir as situações multiplicativas localizadas na

dimensão horizontal, entretanto ressaltamos que dentre essas situações

trabalhamos com a situação de arranjo retangular considerada por Greer (1994)

com a área do retângulo.

A situação de Grupos iguais é freqüentemente usada ao se iniciar o ensino

da multiplicação, sendo denominada por muitos autores de “adição repetida”. É

uma situação interpretativa aplicada em problemas de uso cotidiano.

A multiplicação comparativa é utilizada no ensino de frações e decimais por

intermédio da relação parte-todo.

Observamos que a situação de arranjo retangular apresenta seus objetos

dispostos em linhas e colunas e que essa organização do espaço conduz à noção

de área pela característica bi-dimensional de arranjo retangular. Evidenciando as

relações entre produtos e a organização no plano com a propriedade comutativa

da multiplicação sob a forma de representação espacial, abaixo ilustrado:

F

  
          4   x    5                                                               5  x   4
35

igura 1. Representação espacial da propriedade comutativa
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A situação de produto cartesiano combina valores de duas dimensões,

coordenando duas relações independentemente estabelecidas entre as formas de

uma parte e de outra, como por exemplo, em nosso estudo o comprimento e a

altura do retângulo.

Segundo Rogalski (1992), a estrutura do produto cartesiano está associada

à representação espacial, freqüentemente representadas em formato matricial de

linhas e colunas, explicitando que o produto é representado por uma tabela de

dupla entrada e não é associada às dimensões físicas. Enquanto a estrutura

retangular freqüentemente se prende a medidas dos lados da figura (linearidade)

e a medida do interior (bi-dimensionalidade). Porém, ambas proporcionam uma

visão espacial em que podemos estudar a evolução do bi-dimensionalidade na

aquisição dos algoritmos aritméticos pelos alunos.

Assumimos com base em nosso referencial teórico, que a percepção de

quantidades favorecidas pela disposição de unidades em forma de arranjo

retangular é tomada como um referente inicial da percepção de linha e coluna na

produção de significado mais amplo para a multiplicação. Assim, a superação de

procedimentos de contagem que ocorre inicialmente por atividades voltadas à

percepção de regularidades exige a coordenação das propriedades comutativa e

distributiva, as quais foram usadas implicitamente pelos alunos.

Rogalski (1982) aponta para a importância de realizarmos atividades de

variação de área com perímetro constante e vice-versa, para a autora o emprego

de atividades de determinação de área apenas por contagem, sem reflexão sobre

a natureza bidimensional da unidade e a ausência de atividades que estabeleçam

relações entre medidas de contorno da figura e a medida do seu interior não

contribuirão para uma aritmetização do aluno.

Apresentamos ainda outra justificativa para o trabalho de variação de áreas

com perímetro constante. Douady (1993), apresenta exemplos de atividades de

variação de área do retângulo, nas quais trabalha com o perímetro constante

dessa figura e varia sua área, sendo a variável pertinente a esse estudo é à

distância entre os lados do retângulo. Assim, ao se desenhar um retângulo e

deformá-lo em outro e examinar geometricamente as conseqüências sobre a
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área, não será somente apresentando o resultado de um cálculo numérico, mas

também de um sentido geométrico. Dessa forma, pode-se comparar área sem

passar pela tradução numérica.

A procura de outras regularidades em situações de determinação de área

de figuras retangulares, representados na sua maioria com demarcação de

unidades em cm2 e em atividades de composição e decomposição de figuras em

um número finito de partes e de variação de área, promovem relações entre a

linearidade e a bi-dimensionalidade da figura o que favorece a formação de

diferentes expressões para um mesmo número.

Segundo Rogalski (1982), a construção das relações entre as variações

sobre as medidas de área e perímetro, quando se faz variar as dimensões

lineares é um processo complexo e longo, pois nas relações entre essas duas

grandezas geométricas intervém um processo de diferenciação e coordenação.

Sendo que ao mesmo tempo deve-se diferenciar propriedades das figuras

(comprimento do contorno e a área) e coordenar essas propriedades.

Consideramos a analogia entre o desenvolvimento dos dois processos

tanto das situações multiplicativas como as de variação de área. Concluímos

assim, que estamos preocupados com uma relação mais significativa que possa a

vir se estabelecer entre o aluno e o saber matemático através de uma

participação mais ativa no desenvolvimento das relações numéricas, além da

flexibilidade de escolhas de procedimentos para a solução de um problema.
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CAPÍTULO III

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

Esta pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa e foi realizada numa sala

de aula de quarta série do ensino fundamental, com aluno cuja idade variava

entre 10 e 13 anos e uma professora. A minha identidade de pesquisadora foi de

“observador participante”. Segundo Lüdke e André (1996),

“O observador como participante” é um papel em que a identidade do

pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado

desde o início. Nessa posição, o pesquisador pode ter acesso a uma gama

variada de informações, até mesmo confidencial, pedindo cooperação do

grupo. Contudo, terá em geral que aceitar o controle do grupo sobre o

que será ou não tornado público pela pesquisa“. (p. 29)

A observação tem papel importante no transcorrer das atividades, não

descartamos nenhum participante, nenhum acontecimento, nenhuma colocação e

comentário ou quaisquer manifestações de como são percebidas e formadas as

noções sobre os conhecimentos. Para isso, usamos um pequeno gravador de

grande sensibilidade, um diário de classe, as folhas em que os alunos realizaram

as atividades e redações em que os alunos colocaram espontaneamente suas

impressões sobre as atividades desenvolvidas e também sobre a professora e a

observadora. Obtivemos dados sobre comentários feitos em reuniões de pais e

mestres e registramos também os comentários de outros professores sobre o

desenvolvimento do nosso trabalho. Buscamos descrever as situações de modo a

investigar como cada uma delas interferiu na compreensão dos alunos sobre os

conceitos construídos.
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Segundo Lüdke e André (1996), para o observador selecionar e relacionar

os fatos conforme as hipóteses prévias do trabalho é necessário que sua inserção

seja plena e comprometida, apesar de ter consciência da dificuldade de organizar

o vasto material acumulado durante este trabalho. Desse modo, trabalhamos

somente sobre as hipóteses e materiais teóricos previamente estabelecidos.

Após apresentação e discussão do projeto em reunião pedagógica, a

direção, a coordenação e a professora da turma concordaram com a aplicação

das atividades. O planejamento da professora que se dispôs a participar seguia o

ensino das operações com números naturais e a parte dos conteúdos relativos à

geometria não haviam sido iniciados, pois estavam previstos para o segundo

semestre. Assim, considerando a seqüência com que a professora vinha

desenvolvendo os conteúdos matemáticos com os alunos, marcamos a aplicação

das atividades para o início das aulas do segundo bimestre. Enquanto aguardava

o inicio das atividades, tivemos a oportunidade de manter diversos encontros e

discussões. E ao ser apresentada aos alunos pela professora, minha presença foi

explicada como sendo uma estudante de matemática que fazia um trabalho para

a universidade. Desse modo, fui acolhida imediatamente pelos alunos e desde o

primeiro contato minha participação ocorreu integrada e comunicante.

A disposição da professora em colaborar com nosso trabalho favoreceu a

minha inserção na sala de aula como observadora participante, pois já possuía o

conhecimento do perfil da sala e conseqüentemente de cada aluno, por meio de

contatos que mantivemos anteriormente a realização do trabalho. Conhecia o

trabalho da professora as dificuldades encontradas no transcorrer das aulas,

conhecia os cadernos dos alunos, suas produções e avaliações. Estava ciente da

proposta de trabalho da professora e sua preocupação quanto ao

desenvolvimento na cidadania, da responsabilidade, respeito e colaboração entre

os alunos.

As professoras das outras quartas séries trabalhavam isoladas e sem

disposições para trocas, mas mesmo assim procurei manter um diálogo com elas.

E após a percussão deste trabalho nas outras séries, a atitude das professoras

mudou consideravelmente, começaram a me mostrar e discutir atividades e
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avaliações que realizavam. Houve o interesse da professora de reforço em

participar quando possível da aplicação das atividades.

3.1. Sujeitos e Local

3.1.1. Procuramos uma série que já tivesse tido contato com as operações

aritméticas e que as realizassem somente pelo uso formal de algoritmos no lápis

e papel, e que tivessem somente o conhecimento das figuras planas. A escolha

de uma quarta série do ensino fundamental nos pareceu a população mais

plausível de realizarmos nossa pesquisa, pois os alunos já operavam as quatros

operações e conheciam as figuras planas. Depois de acertada a série e tomado

contato com a escola e com os professores, escolhemos o período  de início de

aula do segundo semestre, pois como mencionado anteriormente, os alunos

ainda não tinham tido contato com os conceitos de perímetro e área e nem

trabalhado com as expressões numéricas. Consideramos ainda o fato dos alunos

estarem retornando de férias, deveriam estar descansados e já familiarizados

com os colegas e a professora. Teríamos um processo de aprendizagem em

andamento. Permitindo-nos assim observar aspectos que podem ser

considerados como promotores ou inibidores de uma postura flexível no

estabelecimento pelos alunos de relações entre quantidades, relações numéricas.

E também estaríamos observando a formação de conceitos sobre as operações

interligadas as primeiras noções de perímetro e área, culminando na explicitação

de expressões numéricas.

A quarta série está na metade da educação fundamental e encontramos

em “Atividades Matemáticas” referentes a essa série, propostas pela CENP

(1998) considerações sobre o tema “Operações” que tem em conta não apenas

retomá-lo, mas também dar oportunidade ao aluno de desenvolver suas

habilidades para o cálculo. Assim, buscamos entender neste momento em que os

alunos já sabem operar com números por meio de contas, como se

estabeleceram as relações quantitativas e numéricas usando noções iniciais de

perímetro e de área interligadas as operações respectivamente de adição e

multiplicação. Procuramos entender as relações aritméticas que podem ser
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produzidas com o auxílio do aspecto intuitivo da geometria; como se mobilizou a

contagem, a noção de unidade e a quantificação chegando a produção de

expressões numéricas. Procuramos, ainda, verificar o favorecimento do cálculo

mental estabelecidos mediante a produção oral de expressões para um mesmo

número.

3.1.2. A professora optou por elaborar as atividades semanalmente,

considerando o desenvolvimento dos alunos. A seqüência que ela seguia em aula

era mais flexível que a do livro didático, realizava diversas retomadas, pois a

classe apresentava um perfil muito heterogêneo. Dentre os alunos dessa classe

encontramos João (13 anos) e Peter (12 anos) semi-analfabetos e alunos com

problemas diversos.

A classe apresentava três níveis de desenvolvimento no aprendizado: os

mais adiantados, os médios e aqueles, como mencionado anteriormente, que

chegaram semi-alfabetizados no início do ano, com problemas de interpretação

na leitura e com idade superior aos demais. A professora promovia o

desenvolvimento da aprendizagem separadamente com cada grupo de aluno,

respeitando suas diferenças e sem prejuízo para qualquer aluno.

As descrições acima procuram dar uma visão geral para situar nosso

trabalho no seu espaço físico, humano e social, que foi favorecido pelo meu

conhecimento prévio dos alunos e da professora.

3.2. A escolha da escola e suas características

Escolhemos uma escola pública municipal, depois de definida a série com

que iríamos trabalhar, devido a sua aproximação com a realidade vivida por uma

parte da população da cidade de São Paulo. O seu público representa uma

amostragem do momento atual vivido na capital do Estado de São Paulo. Quanto

à escolha especifica da classe, foi devido a prontidão da professora em colaborar

com este estudo.
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A escola alvo de nossos trabalhos localiza-se no bairro do Sumaré, chama-

se E.M.E.F. Tenente Jose Maria Pinto Duarte, pertence a NAE – 04. Ministra o

ensino de 1a a 8a série e suplência, com um total de 972 alunos. Estando bem

situada a alguns metros da avenida Sumaré, atende a uma clientela fixa do bairro

e uma parcela menor oriunda de bairros periféricos. São filhos de trabalhadores

da região como porteiros, zeladores, auxiliares de enfermagem, funcionários

públicos, coordenadores pedagógicos, domésticas, apresentando ainda alguns

pais desempregados.

O espaço físico da escola conta com quadras (2), pátio com banheiros

feminino e masculino e quartinho para despejo. Cozinha pequena utilizada para

preparar as merendas. Secretaria, sala da vice-diretora, diretoria, sala dos

professores e banheiros. Conta ainda com sala onde os professores podem

elaborar suas aulas, apresentando uma boa coleção de livros para estudo e

consulta dos professores. Encontramos uma sala de vídeo para 50 pessoas

aproximadamente, com ventiladores, cortinas. Os alunos contam com uma boa

biblioteca, sala SAP (sala de apoio pedagógico), com professora disponível. Além

de jardins e um estacionamento.

A sala enfocada em nosso trabalho é uma sala arejada, com vídeo,

cortinas e todo apoio material como canetas coloridas, lápis de cor, dependências

amplas, espaçosas, arejadas e em perfeitas condições de conservação.

No projeto Político Pedagógico da escola, encontra o seguinte

procedimento didático:

“A escola admite a pluralidade de idéias e concepções pedagógicas e

propõe discussões coletivas do problema de ensino – aprendizagem que enfrenta

cotidianamente. Não pretende adotar um procedimento didático único filiado

exclusivamente a uma linha pedagógica como o construtivismo, por exemplo”.

Ao contrário, procurar-se-á buscar soluções buscar soluções que possam

admitir o procedimento de várias linhas pedagógicas visando sempre facilitar o

processo de aprendizagem do aluno.”

No entanto, alguns conceitos fundamentais devem ser considerados:
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a) a capacidade ativa do sujeito em aprender

b) a necessidade de criação de situações de aprendizagem para que os

educandos possam se apoderar dos objetivos do conhecimento

c) respeito e valorização dos conhecimentos adquiridos pelo educando em

sua comunidade de origem.

O ambiente de uma sala de aula de uma quarta série proporcionou

condições para observarmos diretamente a aplicação de uma seqüência de

atividades. Relacionamos a aritmética com a geometria nas atividades aplicadas,

englobando relações quantitativas e aritméticas sob a influência da proposta de

trabalho e a atitude da professora e da turma. Particularmente, nossa preocupação

foi verificar se o aluno estabelece as relações quantitativas e aritméticas durante a

realização de atividades. Consideramos os aspectos do conteúdo matemático e os

relativos a flexibilidade do raciocínio que foram levantados pelos alunos que

participaram das atividades propostas, tanto na coleta do material escrito quanto

em observações de aula tomadas pela pesquisadora, e nas entrevistas

semidirigidas aos alunos.

Relacionamos contextos familiares de natureza geométrica e aritmética, os

conhecimentos aritméticos consistiam nas quatro operações fundamentais e os

geométricos na figuras geométricas planas, especificamente as figuras

retangulares. As figuras retangulares são tomadas como unidades de área no

estabelecimento das relações numéricas. Nas operações fundamentais enfatizamos

o desenvolvimento do conceito de multiplicação. As noções de área e perímetro

foram abordadas ainda que o conceito não o tinha sido formal. Utilizamos os

elementos da didática desenvolvidos por Douady (1993), ferramenta e objeto, como

apresentado em nossa fundamentação teórica, para aplicar as atividades

propostas, trabalhando com noções de perímetro e área como ferramentas

implícitas. Consideramos com Gimenez (2000) que o caminho das relações

numéricas exige uma reflexão sobre o conceito de número. Assim, conceito sobre

quantidade, unidades, relação de parte-todo, uno e múltiplo, proporcionalidade e

situações multiplicativas também são consideradas como base para se olhar o

problema levantado.
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Buscamos na relação da aritmética com a geometria proporcionar a

obtenção de uma análise sobre a flexibilidade do raciocínio empregado pelo aluno.

Nessa perspectiva nosso estudo observou as relações utilizadas pelos alunos, suas

conclusões e a articulação com o que sabiam e o que tem de aprender. Desse

modo, com as idas e vindas entre dois campos matemáticos esperamos favorecer a

flexibilidade dos alunos quanto ao “raciocínio” empregado a respeito dos números e

suas relações.

Na aplicação de nossas atividades o aluno tomou para si a

responsabilidade de resolução das atividades, e o professor dispôs do controle na

construção do conhecimento matemático com plena participação dos alunos.

Nossa expectativa foi observar o comportamento dos alunos frente à

proposta colocada num ambiente de sala de aula em relação aos conteúdos e o

comportamento do professor.

3.3. Cronograma e atividades

O período de observação se restringiu ao período da aplicação das

atividades até a culminância da construção de expressões numéricas para um

mesmo número.

Nossas atividades se desenvolveram por três semanas, sendo que as duas

primeiras semanas trabalhamos diariamente com a classe, numa média de

setenta minutos diários. Na última semana as atividades se alternaram em três

dias com sessões de uma hora. Abaixo apresentamos o cronograma da

realização das atividades:
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29/07/2002 Apresentação e esclarecimentos gerais

30/07/2002 Atividade I

31/07/2002 Atividade II

01/08/2002 Atividade III

02/08/2002 Atividade IV

05/08/2002 Atividade V

06/08/2002 Atividade VI

07/08/2002 Atividade VII

08/08/2002 Atividade VIII

09/08/2002 Atividade IX

12/08/2002 Atividade X

14/08/2002 Atividade XI

16/08/2002 Atividade XII

Tabela 2. Cronograma das Atividades

O enfoque assumido neste trabalho se encontra no contexto da sala de

aula e interado com os aspectos da influência recíproca entre os alunos e

professor.

3.4. Coleta e Análise

O objetivo é estudar como se procede a aprendizagem das relações

aritméticas por alunos da quarta série e contribuir o desenvolvimento do seu

ensino, particularmente as expressões numéricas, nessa série. A coleta de dados

se deu por intermédio  das gravações, transcrições, anotações e entrevistas.

A análise dos protocolos das atividades foi feita em duas partes: a primeira

ocorre sobre os processos de contagem mobilizados na atividade com os cartões;

e a segunda sobre as relações ocorridas entre o perímetro e área das figuras

retangulares correlatas com as estruturas aditivas e multiplicativas que formarão

posteriormente as expressões numéricas. Utilizamos os indícios ou critérios
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abaixo para observar o desenvolvimento dos alunos frente às relações numéricas

estabelecidas:

– seleção do processo de contagem utilizado pelo aluno, ou seja se o

aluno utilizou a contagem em unidades simples ou por unidades

agrupadas.

– correspondência entre as situações de contagem e as situações

aditivas ou multiplicativas.

– estabelecimento de inter-relações entre a aritmética e a geometria na

promoção de uma flexibilidade de raciocínio.

– Interpretação das ações no sistema matemático pelo confronto

estabelecido nas atividades de variação de área, composição e

decomposição das figuras retangulares.

A partir de agora apresento as atividades com suas respectivas descrições,

desenvolvimentos e objetivos, delineando finalmente o caminho seguido em

nossa atividade.

3.5. Atividades

Estas atividades foram elaboradas de modo a evidenciar os invariantes

operatórios e abstração reflexiva por meio das relações numéricas estabelecidas

pelos alunos.

Tomamos como invariantes operatórios a variação das medidas lineares,

lados das figuras retangulares, e de área. E o conceito de “abstração reflexiva”

por nós adotados é dado por Piaget (in Kamii, 2002, pp. 14-19). Piaget utilizou o

termo abstração reflexiva para a abstração do número (número é a relação criada

mentalmente por cada indivíduo). A abstração reflexiva envolve a construção de

relações entre os objetos, sendo que a relação entre os objetos não tem

existência na realidade externa, mas nas mentes de quem as criam. Pela

abstração reflexiva é que as crianças aprendem conceitos numéricos à medida

que atuam mentalmente sobre os objetos.
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As atividades propostas consideram as inter-relações entre representações

pela aritmética e a geometria como instrumentos que participam da organização

da construção de um conhecimento. Assim, procuramos investigar como a

seqüência de atividades proposta favorece as relações quantitativas e aritméticas

pelo auxílio de ferramentas do domínio geométrico que culmina na formação de

expressões numéricas. Desse modo, buscamos aspectos que favorecem a

flexibilidade do raciocínio no aluno.

Iniciamos nosso estudo por atividades que mobilizaram procedimentos de

contagem de objetos discretos dispostos em forma de arranjo retangular.

Lembramos que a apresentação de objetos sob a forma de arranjo retangular

constitui uma situação interpretativa da multiplicação com características próprias

e análogas as de contagem de unidades quadradas que preenchem

completamente uma região retangular. A compreensão dos procedimentos sobre

o cálculo de área favorece a extensão das situações multiplicativas envolvidas no

cálculo do número de objetos de arranjos retangulares. Ou seja, no caso das

figuras retangulares a contagem de unidades organizadas em linhas e colunas

promovem a conclusão que o cálculo da área dessas figuras pode ser obtido pelo

produto das medidas dos seus lados. Ressaltamos que os conceitos de área e

perímetro são trabalhados com ferramentas implícitas como exposto no capítulo

II. Assim, a busca de regularidades pelos alunos pode ocorrer inicialmente pela

contagem favorecendo o jogo particular para o geral.

As atividades utilizando papel quadriculado buscam favorecer “a percepção

visual” da unidade e disposição dessas unidades em “arranjo retangular”.

Segundo Gimenez & Lins (2000):

“Formar um sentido numérico, que se baseia num sentido comum, passa

por reconhecer elementos visuais mediante experiências perceptivas de

todo tipo. Para isso, utiliza-se todo tipo de expressões, desenhos e

experiências...” (ob. c. a, p. 62)

Para entender como os alunos estabelecem relações quantitativas que lidem

com a relação geral de todo-parte e uno múltiplo, envolvidas nas situações

aditivas e multiplicativas que funcionam como suportes lógicos para as operações
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aritméticas realizadas, aplicamos atividades de quantificação, como a dos

cartões. Gimenez & Lins, apurando os estudos de Davidov destacam:

“... toda operação é realizada segundo uma lógica, e que é essencial

investigar essas lógicas se queremos entender as formas de pensar de

nossos alunos..” (o. c; 2000; p. 114)

Buscamos nas atividades de composição e decomposição das figuras

retangulares o emprego da lógica de todo e partes que vieram a favorecer a

criação de expressões aritméticas para um número. Essas expressões

representam as relações estabelecidas na atividade pelo auxílio das ferramentas

utilizadas, especialmente o conceito de área e seu cálculo.

Atividade I: Cálculo do número “de ursinhos” moldados por quadrados5 e

dispostos em um arranjo retangular

Objetivo Favorecer o desenvolvimento de habilidades de interpretação de
situações de arranjo retangular, mobilizando algoritmos de
contagem eficientes para a determinação do número total de
unidades.

Descrição Essa atividade é composta por um par de cartões transparentes em
que um complementa o outro. Cada cartão é parcialmente cobertos
por figuras de ursinhos que estão moldadas por quadrados de 4 cm
de lado. Esses quadrados estão dispostos em 4 fileiras e 5 colunas
na forma de arranjo retangular e cobrem um cartão que mede 16 cm
por 20 cm. Os alunos estão previamente dispostos em duplas ao
serem solicitados para iniciarem a atividade.

Desenvolvimento As duplas recebem primeiro o cartão I, devendo responder qual o
número total de ursinhos que o recobrem totalmente. Terminada a
tarefa os alunos receberam o cartão II e respondem a mesma
questão anterior baseado nesse novo cartão. Finalmente
entregamos os dois cartões para que fossem comparados, desse
modo os alunos puderam avaliar e estabelecer um confronto entre
os resultados obtidos.

                                                
5 Essa atividade é uma adaptação de uma das atividades apresentadas em Franchi, A. (1995)
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Figura 2: Cartão I Figura 3: Cartão II

Atividade II: Caminho da formiga

Objetivo Promover a distinção entre elementos distintos de uma figura
plana, seu contorno e seu interior.

Descrição Em folha de papel quadriculado, tamanho ofício, apresentam-se
diversas linhas poligonais abertas e fechadas que contornam
alguns quadriculados da folha. Associamos a essas linhas a idéia
de um trajeto feito por uma formiga, que caminha sobre elas.

Desenvolvimento Os alunos dispostos em duplas recebem uma folha de papel
quadriculado com as figuras ilustradas abaixo para observarem o
caminho realizado pela formiga e são solicitados a responderem:

- Em qual caminho a formiga andou mais?

Figura A Figura B Figura C

Figura D Figura E Figura F

Figura 4: Caminhos da Formiga
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Atividade III: Cálculo do perímetro e área do tampo da carteira utilizando folhas

de papel quadriculado

Objetivo Introduzir as unidades padronizadas de comprimento e área
respectivamente, pelo cálculo do perímetro e da área; favorecendo
ao mesmo tempo a compreensão e a distinção do conceito de
perímetro e da área de figuras retangulares e suas respectivas
unidades.

Descrição Utilizando a folha de papel quadriculado como um instrumento de
medida, o aluno deve calcular o perímetro e a área do tampo da
carteira por meio de unidades não padronizadas, ou seja, os
quadriculados da folha de papel. O tamanho da folha de papel é
oficio e cada quadriculado possui área maior do que 1 cm2. A essa
atividade acrescentamos, por sugestão dos próprios alunos, o fato do
piso da sala ser recoberto com lajotas quadradas, o cálculo do
perímetro e da área da classe nessa unidade (lajota). Não
esclarecemos a diferença entre unidade de medida linear, que é
empregada no cálculo do perímetro, e a unidade bi-linear utilizada no
cálculo de área, para que pudéssemos analisar se o aluno intui essa
diferença. Os alunos ao calcularem o número de quadradinhos de
um arranjo retangular estarão formando um significado para ele,
sendo que atrás do processo de contagem está o processo
multiplicativo. As situações do cotidiano favoreceram a relação
empregada pelos alunos de modo a promover um sentido na
atividade realizada. Perguntamos aos alunos se conheciam outras
unidades de medidas, muitos responderam que conheciam o metro e
o centímetro, as outras unidades de medida foram complementadas
pelo o professor.

Desenvolvimento As duplas de alunos recebem a folha de papel quadriculado de
tamanho ofício e a seguir medem o contorno e a superfície do tampo
de sua carteira, utilizando os quadriculados da folha como unidades
de medida e a folha é utilizada em posição qualquer. Discutimos os
resultados apresentados com a classe e estabelecemos as unidades
não padronizadas e padronizadas de área e perímetro. O conceito de
perímetro e área não foi formalizado, o conceito de área ocorreu
inicialmente pela contagem dos quadriculados do papel em forma de
arranjo retangular, sendo que em seguida a maioria dos alunos
utilizou o produto dos lados do retângulo para o cálculo da área, sem
que nada fosse sugerido a respeito.
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Atividade IV: Construção de retângulos indicando seu perímetro e área

Objetivo Favorecer o desenvolvimento do cálculo de área de um retângulo
como um instrumento de atribuição de significados a uma situação
multiplicativa de arranjo retangular.

Descrição Propusemos as duplas de alunos que desenhassem no papel
quadriculado6 oferecido retângulos que apresentavam as seguintes
dimensões: 4 cm por 6 cm, 5 cm por 4 cm e 7 cm por 10 cm. A seguir
os alunos deveriam calcular o perímetro e a área de cada retângulo
representado. A área poderia ser determinada por contagem ou pelo
produto das medidas dos lados do retângulo, mas nada comentamos
a esse respeito para que pudéssemos analisar o raciocínio
empregado nessa atividade. Desse modo espera-se que o aluno
atribua significado a uma situação multiplicativa de arranjo
retangular. Essas medidas são determinadas por contagem das
medidas dos lados quando se determina o perímetro.

Desenvolvimento A dupla de alunos recebia o papel centrimetrado e desenhavam em
seguida os retângulos com as dimensões sugeridas, indicando seus
respectivos perímetros. Utilizaram como unidades lineares (para
representar o contorno) o lado de cada quadriculado do papel. Os
alunos indicaram, por sugestão de uma colega, o perímetro
encontrado por P e a área por A.

                                                
6 O papel quadriculado utilizado a nessa atividade é o centrimetrado.
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Atividade V: Variação de área

Objetivo Promover pela variação de área de figuras retangulares, em que
quase todas as figuras o perímetro é constante, o confronto entre as
dimensões lineares e bilineares que favoreçam a composição de
unidades bidimensionais a partir de unidades unidimensionais.
Buscando favorecer a compreensão que o perímetro e a área de
uma figura não dependem de sua “forma” e ainda a distinção do
comprimento do contorno e a superfície interna da figura.

Descrição São dadas as duplas uma folha de papel quadriculado com várias
figuras de contornos irregulares e, formadas por unidades não
padronizadas. Com exceção da figura C todas as demais figuras têm
24 unidades de perímetro, temos ainda a figura A, B e E com 24
unidades de superfície. Nada comentamos aos alunos, visando o
confronto acima mencionado:

Desenvolvimento Após as duplas de alunos receberem as folhas com as
representações acima ilustradas, perguntamos:

- Qual a figura de maior perímetro?
- E a de menor perímetro?
- Qual a de maior área?
- E a de menor área?

As duplas discutiam entre si e escreviam suas respostas no papel.
Terminada a tarefa realizamos um painel de discussões sobre as
respostas encontradas que foi dirigido pela professora.

Figura A Figura B Figura C

Figura D Figura E Figura F

Figura  5: Poligonos
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Atividade VI: Construção de figuras de mesma área

Objetivo Proporcionar pela representação de diversas figuras com a mesma
área e perímetro qualquer o desenvolvimento do raciocínio aditivo e
multiplicativo mobilizados no processo de determinação de área.

Descrição Solicitou-se de cada aluno um desenho ou mais de figuras
retangulares com 24 cm2 de área, sendo que a figura poderia ser
criada livremente.

Desenvolvimento Essa atividade funcionava como uma ponte para as demais e por
isso foi realizada individualmente. Com o propósito de gerar uma
utilização lúdica das estratégias cognitivas que pudessem ser
formadas. Os alunos poderiam desenhar em qualquer espaço que
estivesse contido na folha a figura que quisessem, desde que
utilizassem como unidade o quadrado unitário do papel quadriculado
(cm2). Essa atividade resultou nos alunos um momento de
desconcentração e prazer.

Atividade VII: Tabela de multiplicação

Objetivo Promover pela visualização da tábua de multiplicação a
representação gráfica de uma situação aritmética interada figura do
retângulo, ou seja, buscamos integrar o valor numérico com as
relações geométricas de natureza multiplicativa do retângulo por
meio da percepção de regularidades.

Descrição Apresentamos uma tabela na lousa contendo dez linhas e dez
colunas numeradas de um a dez. A professora da classe explica que
o valor 24 unidades quadradas de área  deve ser encontrado e
marcado na tabela fazendo o produto do valor de cada linha pelo
valor de cada coluna, quantas fossem as possibilidades possíveis.
Solicita um voluntário para começar a completá-la. Como todos
queriam ir, foi decidido com  os alunos um modo para que todos
participassem e foi decidido que seria pela ordem que estavam
sentados nas fileiras.

Desenvolvimento Os alunos indicam o valor numérico, obtido pelo produto dos valores
apresentados nas linhas e colunas, e ao seguirem as linhas e
colunas faziam espontaneamente uma comparação delas com os
lados do retângulo. Consideramos essa atividade como elemento de
provocação e para isso durante sua realização deixamos o aluno à
vontade para realizarem e comenta-la
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Abaixo ilustramos a tabela apresentada aos alunos:

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3 24
4 24
5
6 24
7
8 24
9
10

Figura 6: Tabela de Pitágoras

Atividade VIII: Quebra cabeça

Objetivo Os alunos devem lidar com as relações quantitativas, apresentadas
nessa atividade, na formação do todo. Assim, pretendíamos provocar
o processo de unitizing pertinente nas peças do jogo e
conseqüentemente um significado nas operações utilizadas na
formação de expressões numéricas.

Descrição As peças do quebra-cabeça foram elaboradas com a mesma unidade
do papel quadriculado (1 cm2 ) já familiar ao aluno pelas atividades
realizadas. Cada formato de peça foi apresentado no jogo por quatro
peças idênticas. Buscávamos favorecer a formação de expressões
como, por exemplo: 4 x 9 + 4 x 6 + 4 x 3 + 4 x 2 + 1 + 3, mas não
pedimos que os alunos as formulasse, apenas as utilizaram para
verificar a quantidade de peças dadas. Desse modo as duplas
"conferiram" suas peças após a montagem do quebra-cabeça.

Desenvolvimento A cada dupla de alunos entregávamos um jogo contendo as peças
especificadas. Solicitamos que montasse um quadrado utilizando o
maior número de peças possíveis. A dupla discutia a montagem
entre si e poderiam após o termino da atividade confrontar sua
montagem com outras duplas, devendo estar atentos se a
quantidade final de 84 peças ainda permaneciam sobre a mesa.

Abaixo ilustramos o formato de cada peça utilizada na montagem do

quebra-cabeça e sua respectiva quantidade de unidades:
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1 unidade 2 unidades

3 unidades 6 unidades

9 unidades

Figura 7: Peças do quebra cabeça

Atividade IX: Composição de uma figura utilizando dois retângulos com áreas de

valores até 100

Objetivo Favorecer a formação de várias expressões numéricas para um
mesmo número pelo estabelecimento de uma ponte entre valor
numérico e valor de área que foram obtidos pela composição de dois
retângulos em uma nova figura, mantendo-se constante o valor da
área.

Descrição São entregues as folhas de papel quadriculado aos alunos,
individualmente, apesar de estarem sentados em duplas. E
apresentamos as seguintes questões:

a) Forme uma figura utilizando dois retângulos um de lados medindo
5 cm e 10 cm e outro cujos lados medem 10 cm e 3 cm. Qual a
área desse novo retângulo formado?

b) Represente uma figura utilizando dois retângulos, um de lados
medindo 4 cm por 2 cm e outro de lados medindo 4 cm e 10 cm.

c) Obtenha uma outra figura usando agora dois retângulos, um de
medida 10 por 8 e o outro de medidas 8 por 1. Qual a área desse
novo retângulo?

d) Solicita-se agora que oralmente represente um retângulo com área
56 cm2 por outros dois retângulos.

e) O mesmo para um retângulo de área 48 cm2.

Desenvolvimento Os alunos executam a atividade representando um retângulo de cada
vez. Após o término da tarefa realizou-se a correção e discussão
dela com a participação dos alunos na lousa mediante a uma ordem
anteriormente estabelecida entre os alunos e a professora. O
envolvimento dos alunos supera as expectativas da atividade
fazendo com que antecipássemos a próxima atividade, pois ao
término dessa atividade os alunos começam a propor valores
numéricos e em seguida passam espontaneamente a formular
expressões para esses valores.
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Atividade X: Representação de um mesmo valor numérico por várias expressões

numéricas

Objetivo Promover pela escolha de um procedimento mental próprio do aluno,
o estabelecimento de relações numéricas que resulte em expressões
numéricas para um dado valor numérico.

Descrição Oralmente solicita-se a representação numérica da área do novo
retângulo, obtido pela composição de outros dois. Essa atividade foi
realizada apenas com os recursos mentais adquiridos pelos alunos e
sem o auxílio da folha de papel quadriculado ou outro recurso
qualquer. Em algumas perguntas o valor numérico dado à área se
mantinha para que fosse dada outra expressão relacionada a ele,
esgotada as possibilidades mudávamos o esse valor.

Desenvolvimento Enquanto realizamos uma pergunta para um aluno os outros
levantavam a mão esperançosos em dar uma resposta melhor
elaborada. A atividade  se desenvolveu num ritmo ativo e com a
participação de todos

Atividade XI: A busca do cálculo mental

Objetivo Favorecer a atribuição de significados pelo aluno, por meio de sua
própria escolha de diversos procedimentos, na formação de uma ou
mais  expressões para um determinado número.

Descrição Dado um número, o aluno colocava oralmente uma expressão para
ele. O critério para formulá-la era do próprio aluno.

Desenvolvimento Os alunos foram solicitados individualmente para formular as
expressões, mas várias respostas surgem espontaneamente entre os
alunos, mesmo não sendo a sua vez de responder, tal era o
envolvimento da classe na atividade. A professora organizou a
participação e os alunos começaram a respeitar sua vez de falar.
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Atividade XII: Iniciando o cálculo mental.

Objetivo Favorecer a desenvoltura e a confiança do aluno na escolha de um
procedimento como seu algoritmo mental e ainda a utilização de um
instrumento de flexibilização de suas decisões, promovendo desse
modo um outro tipo de cálculo além do formalizado pelo lápis e
papel.

Descrição Inicialmente trabalhamos apenas com expressões formadas com
adições. A seguir apresentamos expressões apenas com produtos,
primeiramente com números de um algarismo, seguidas por
expressões formadas por números com dois algarismos e finalmente
algumas expressões com as operações de adição conjuntamente
com as de multiplicação. Todas essas expressões foram colocadas
oralmente e os alunos não as anotaram, respondiam apenas
utilizando o raciocínio mental.

Desenvolvimento A atividade se desenvolveu individualmente, os alunos estavam
animados e concentrados em dar as respostas certas e esperavam
ansiosos por sua vez em dar a resposta.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISE DAS ATIVIDADES

Nosso objetivo neste capítulo é repertoriar e analisar as expressões

numéricas construídas pelos alunos no desenvolvimento das atividades propostas

evidenciando as novas unidades de contagem, bem como diversos

procedimentos multiplicativos que proporcionem uma evolução do sentido

numérico.

Em particular, objetivamos revelar e analisar:

– comportamento dos alunos diante de situações que mobilizaram

procedimentos de contagem de unidades;

– os diferentes procedimentos empregados no estabelecimento de novas

unidades na interpretação de uma situação multiplicativa;

– os procedimentos e as dificuldades de natureza cognitivas,

apresentadas pelos alunos no estabelecimento de relações numéricas,

como parte-todo, uno e múltiplo, bem como na explicitação dessas

relações em expressões aritméticas;

– a evolução dos procedimentos multiplicativos próprios a uma

multiplicação trivial – grupos iguais conforme Greer (1994) – para

procedimentos multiplicativos característicos de uma situação de

arranjo retangular, representada por uma figura retangular

“quadriculada”.

– a influência de atitudes e intervenções do professor
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4.1. Análise da contagem

Discutiremos primeiramente os processos de contagem mobilizados na

atividade com cartões que como vimos dispõem-se em forma de arranjo

retangulares e abaixo os ilustramos:

Cartão I Cartão II

Figura 8: Cartões utilizados na atividade I

Os alunos para obterem a quantidade total de ursinhos no cartão

mobilizaram diferentes processos de contagem:

– contagem de um em um;

– agrupamentos das unidades iniciais em novas unidades;

– complementaridade por superposição.

4.1.1. Contagem de “um em um”

Esse tipo de contagem revelou diferentes modos de ação, dependendo da

escolha lógica dos alunos. A dupla de Talita e Sâmara fez a contagem dos

quadrados de “um em um” da seguinte forma:
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a) Relação Parte -Todo

No primeiro cartão, contaram os objetos visíveis de “um em um”, contaram

do mesmo modo os objetos não visíveis e juntaram os resultados dessa

contagem.

b) Relação Todo

No Segundo cartão contaram os objetos por fileiras. Justificaram o

procedimento dizendo que:

- “no segundo cartão as figuras dos ursinhos estão juntas é mais fácil

contar”.

A dupla de Sabrina e Cristina realizou a contagem de “um em um”, no

cartão II pela relação Todo, enquanto no cartão I fizeram a contagem por

agrupamento como veremos a seguir. A contagem de “um em um” foi explicada

pela dupla como feita seguindo com um lápis um por um, cada quadrado e linha

por linha para terem certeza que não esqueceriam nenhum deles.

Evidenciamos que os alunos agiram mentalmente sobre a intervenção da

interrupção de linhas e colunas fazendo relações lógicas e decidindo sobre a

estratégia mais confiável a ser empregada.

O que corrobora o estudo de Kamii (2000) que afirma que o conhecimento

lógico matemático consiste nas relações feitas pela criança e se desenvolve por

meio da coordenação de relações criadas por ela própria. Ainda segundo Kamii

(2002), o arranjo espacial torna-se irrelevante quando a lógica da criança está

bem desenvolvida.

A análise dos protocolos dos alunos no leva a considerar que alguns não

desenvolveram critérios para estimar os quadrados considerados como unidade.

Atrapalharam-se com a interrupção de linhas e colunas apresentadas no primeiro

cartão, mas ao pensarem na justificativa para sua resposta encontram a falha da

contagem feita.
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1) na contagem do número total de 20 molduras quadradas de ursinhos do

cartão I, uma das duplas obteve 19, sendo que ao serem solicitados para justificar

sua resposta corrigem para 20 ursinhos e justificam:

R e P: – “não percebemos que não contamos o espaço da terceira linha

com a terceira coluna”.

Esses alunos executam a “quantificação” do segundo cartão com mais

facilidade, argumentando que este é mais fácil os “ursinhos estavam juntos”.

2 ) ainda no cartão I a dupla de Mariana e Luana respondeu que“o total é

21”. Contaram, nesse caso, duas vezes o mesmo espaço “vazio”, ou seja, a

terceira linha e terceira coluna desse cartão (Mariana e Luana).

Assim, o modo de pensar e empregar uma lógica sobre intervenção de um

fator, como o da interrupção da seqüência de linhas e colunas, do primeiro cartão,

provocou uma falha na contagem dos objetos.

No segundo cartão outro fator aparece, na dupla de Gabriel e Wagner os

alunos brigavam entre si e a professora já os tinha alertado sobre a falta de

atenção. Eles se dispersam e acabam não encontrando o resultado correto, mas

21 objetos. Um dos alunos deu a seguinte justificativa para e a resposta

encontrada:

G: – Eu também encontrei 20, mas ele (indicou seu par) brigou comigo e

disse que “é 21”.

O aluno acima estava disperso e com sono e aceitou a resposta do colega

por comodismo, deixando o colega participar sozinho. A professora interfere

novamente e o aconselha a dormir mais cedo, para que nas próximas aulas ele

pense por si e não deixe os outros pensarem por ele.

4.1.2. Agrupamentos

A analise sobre as atividades com os cartões evidenciam algumas formas

de agrupamento utilizadas pelos alunos, abaixo as ilustramos:
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A dupla de Vinícius e Jedson, depois de realizarem a atividade do cartão I,

explica que obtiveram primeiro o número de objetos que podiam ver e depois os

que não podiam ver (relação de parte-todo), tomaram cada espaço vazio como

unidade de referência para a contagem dos objetos não vistos, juntaram os três

espaços vazios da ultima linha (uno e múltiplo) com os três espaços vazios da

terceira linha, os dois espaços vazios da segunda linha com os dois espaços

vazios da primeira linha, obtendo os objetos que não podiam ver. Procedimento

igual ocorre com os objetos visíveis. Finalmente com as quantidades visíveis e as

não visíveis obtém o resultado final.

Procedimentos análogos são usados por outras duplas tanto no cartão I

como no II, transcrevemos a fala de uma das duplas, como ilustração:

T e E: – “A gente viu que aqui tinha três e mais um de três aqui, mais esses

de dois e mais esses de dois, que são dez. E somamos com os outros dez (os

visíveis)“.

Outro procedimento é empregado pela dupla de Fabio e João, em ambos

cartões, consideraram a contagem de cinco em cinco, devido a cada fileira conter

cinco quadrados.

Temos até o momento, exemplos de agrupamentos aditivos em que os

espaços vazios são considerados pelo auxílio visual, com o mesmo significado da

unidade de referência. Ao reconhecerem regularidades nas situações visuais, as

quais identificamos pela descrição de cada aluno, destacamos o relacionamento

de suas explicações com um todo referente a partes e o agrupamento de

unidades como um processo facilitador da contagem.

A análise dos protocolos que utilizaram o agrupamento de unidades nos

aponta para procedimentos ligados ao raciocínio figurativo. Os alunos associaram

os elementos perceptivos como reconhecimento de quantidades 5 em 5 e da

relação uno e múltiplo. Não contaram individualmente cada unidade, mas

estabeleceram grupos de unidades conforme a disposição que elas se

apresentavam.
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Encontramos o pensamento proporcional na segunda atividade, a dupla de

Ana Paula e Jayane que deslocou os três ursinhos da terceira linha para o espaço

vazio da primeira linha e os três ursinhos da quarta linha para os espaços vazios

da segunda linha. Concluindo que as duas fileiras de cima ficam com 10 objetos e

que as duas de baixo também ficam com dez e que juntas apresentam 20. A

dupla percebeu as partes (vazias e preenchidas) compondo um todo (cartão),

deslocou essas partes de modo a completar as outras partes (as fileiras) até

cobrirem o todo, o cartão. Constatamos que as alunas processaram as

informações visuais com apuro, manifestando a flexibilidade do raciocínio ao

utilizarem estratégias como, separar unidades visíveis das não visíveis, juntar

unidades não visíveis de dois em dois e de três em três com as unidades visíveis

e escolher por estimativa as quantidades ideais do espaço vazio. Manifestaram

ainda o pensamento proporcional na resolução do problema. O que encontramos

no trabalho de Spinillo (1993):

“Dois tipos de relações estão envolvidos na resolução de tarefas e

problemas de proporção: relações de primeira ordem e relações de

segunda ordem”.

Verificamos que as alunas ao deslocaram as figuras dos ursinhos de modo

que ocupassem a parte superior do cartão, estabeleceram uma relação entre

partes diretamente comparáveis, as visíveis e as não visíveis (relação de primeira

ordem). As alunas compararam as duas relações acima, a metade, e verificaram

sua equivalência, estabelecendo com esse procedimento uma relação de

segunda ordem. Ou seja, as alunas utilizaram um raciocínio proporcional para

solucionar o problema proposto.

4.1.3. Complementaridade por superposição

Observamos que o cartão transparente e parcialmente recoberto de forma

que um complementa o outro, para a maioria dos alunos foi uma forma de validar

suas respostas. Mesmo antes de entregarmos os dois cartões registramos o

comentário de uma aluna ao receber o segundo cartão “se fosse colocado esse
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cartão em cima do outro teríamos um único cartão coberto” e após a entrega dos

dois ela nos diz:

AP: – E assim mesmo, se colocamos um em cima do outro fica tudo

coberto.

Outros comentavam ao receber o segundo cartão que a ordem das figuras

“estava trocada” e que poderiam colocar um cartão debaixo do outro e ele ficaria

todo coberto. Entretanto o aluno Ramon ao receber os cartões, somente vai

perceber o aspecto de complementaridade do cartão ao juntá-los para devolver.

Ressalto que a professora não interferiu na resolução dessas atividades e

nem no comportamento dos alunos frente a elas, manifestou-se apenas na

disciplina geral da classe. Assim, pudemos observar em vários protocolos, do

nosso grupo de alunos, que a maioria dos participantes interpretaram por

procedimentos de contagem ou por procedimentos aditivos a situação

apresentada, estabelecendo importantes relações numéricas, como parte-todo,

proporcionalidade, uno e o múltiplo essa última fundamental na construção uma

unidade de ordem superior, como constataremos depois.

4.2. Formação de expressões numéricas

Esta parte da análise centra-se no estudo das relações numéricas

estabelecidas no decorrer das atividades propostas. Relembramos que utilizamos

o perímetro e a área como ferramentas e consideramos a importância de

distinguir dois elementos geométricos encontrados em uma figura geométrica,

seu contorno (a fronteira) e seu interior. Estes aspectos não são trabalhados em

profundidade, pois não temos a pretensão de esgotar o assunto. Consideramos

com Douady, Rogalski e Balachef que essa distinção e um processo complexo e

longo. Por isso não envolvemos somente a quantificação de objetos discretos,

mas também quantidade continua, extensão, como a dos lados do retângulo e

sua área integradas as operações numéricas.
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Segundo Kamii (2002):

“Uma quantidade continua como a extensão só pode ser quantificada pela

introdução de uma unidade arbitrária que não é dada no objeto. A

estrutura lógica de ordem de inclusão hierárquica· é a mesma para o

número (cardinal) e para a medida da extensão. Contudo, para o número

a unidade é dada pelo objeto. Portanto, para o ensino inicial do número

elementar as quantidades contínuas não são apropriadas”. (Kamii; 2002;

p. 59).

Entretanto, a autora considera “depois que a criança construiu o número e

tenha idéia de 1,5 ou 10 ela pode relacioná-la a uma barra”. A introdução de uma

unidade arbitrária, como por exemplo, as barras de Cuisenaire podem ser úteis na

visualização da comutatividade, divisão de conjuntos, etc.

Como este trabalho não é sobre o ensino inicial dos números, a introdução

de uma unidade para quantidade contínua busca sensibilizar a diferenciação da

unidade contínua da discreta. Objetivamos com a apresentação de uma unidade

continua a distinção entre contorno e interior de uma figura atrelado a extensão do

desenvolvimento do conceito de multiplicação.

A seguir apresentamos a análise da seqüência de atividades propostas que

culminaram na formação de expressões aritméticas.

Atividade II – Caminho da formiga: Nessa atividade analisamos os

comportamentos mobilizados pelos alunos na comparação do comprimento dos

caminhos percorridos pela formiga. O estudo sobre os registros tomados nessa

atividade revela uma dificuldade inicial na mobilização do estabelecimento de

uma unidade para quantificar essa extensão.

A dupla de Mariana e Luana apresenta suas respostas baseadas no

interior da figura e não no seu contorno. Provavelmente influenciadas pela

atividade anterior as alunas não sabem que unidade usar.

Alguns alunos não encontram um critério para iniciar a contagem.

Revelando uma dificuldade em se estabelecer à contagem de outra nova unidade,

considerada por quase todos como o lado de cada quadradinho de um papel
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quadriculado. A dupla de Tatiana e Eliana não sabe por onde iniciar. Na dupla de

Gabriel e Wagner, Wagner reclama que não sabe por onde começar e acaba

contando duas vezes a mesma unidade com que iniciou a contagem. Novamente

esse aluno realizou sozinho a atividade, pois seu companheiro, Gabriel, estava

com sono. A professora conversa com ele e torna a aconselhar ele dormir mais

cedo e o encoraja a participar das atividades.

Figura 9: Protocolo de alunos referente a atividade II

Os demais alunos fizeram marcas com o lápis em cada traço de cada lado

do quadrado, demarcando, um de cada vez, as unidades contadas. Observamos

que esses alunos procederam de modo semelhante ao da contagem com os

objetos discretos, estendo essa mesma lógica empregada para a medida do

comprimento de uma extensão.

Os alunos consideraram a unidade linear – o lado do quadrado unitário – e

respondeu corretamente qual o caminho mais longo, manifestado assim um

raciocínio intuitivo ao diferenciar unidades lineares das bilineares. Consideramos

que os alunos ao conseguirem indicar um ponto inicial para o trajeto da “formiga”,

assinalando e contando os traços retos, distinguiram um percurso formado por

segmentos de reta, ou seja, tomaram “consciência” da existência de um elemento
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componente de uma figura geométrica. O fato de os alunos ter determinado uma

unidade de comprimento, não significa que ultrapassaram esse nível de tomada

de consciência. A distinção entre um elemento geométrico e o número que

representa a sua medida não se faz de imediato e nem a diferenciação entre

unidades lineares e bilineares.

Com o objetivo de construir o reconhecimento da distinção citada acima

propusemos atividades em que o aluno, utilizando como instrumento, folhas de

papel centímetradas, (quadriculadas em centímetro) deveria medir o interior de

superfícies planas.

Atividade III – A carteira: Uma das dificuldades observadas entre os

alunos, refere-se ao modo de utilizar a folha de papel quadriculado como

instrumento de medida. Os alunos procederam superpondo parcialmente uma

sobre a outra.

Os alunos começaram inicialmente a contar o número de quadradinhos

que recobriam a superfície da carteira. E mudaram de procedimento a partir de

sugestões espontâneas de alunos da classe indicando que “não precisava

contar”.

F: – “É só multiplicar os lados da carteira”.

Observamos ainda que o aluno Pablo estava sozinho, por escolha própria,

e abandonou da resolução da atividade, pois ficou cansado de “contar os

quadradinhos que cobriam o tampo da carteira”. Ele não tinha ouvido as

sugestões, mas uma colega lhe diz que:

M: – “fica mais fácil multiplicar esse lado por esse do que contar”.

As intervenções de alunos alertando para a possibilidade da utilização de

um procedimento mais econômico interferiram na adoção pela classe da regra

“multiplica lado por lado”. Devido ao fato dos comentários surgirem

espontaneamente e simultaneamente a professora apesar de tentar abafá-los não

pôde controlá-los.
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As falas sintetizadas nessa regra indicam claramente a ausência de

referência à unidade de medida linear, bem com a não diferenciação entre lado e

medida de lado, a área é considerada com o número de quadradinhos.

Verificamos esse fato no episódio sobre a polêmica da utilização das folhas

“instrumentos” em diferentes posições: os alunos da classe com exceção do

Pablo, acima mencionado, assim se expressam:

“O que interessa é o numero de quadradinhos contados”

A maioria dos alunos recobriu corretamente a superfície da carteira com as

folhas quadriculadas e contaram o número de traço correspondente aos lados de

quadradinhos obtendo as dimensões da carteira (o número de linhas e de

colunas), ou seja, 40 e 56 e efetuaram o produto desses números. Entretanto ao

efetuarem esse produto, seis duplas de alunos apresentam erro de cálculo

encontrando um número total de 224 ao invés de 2240. No diálogo entre algumas

duplas esse erro é corrigido. Conjeturamos nesse caso que não houve por parte

desses alunos estimativa da quantidade de unidades quadradas que recobrem a

superfície. Acrescentado ainda ao erro da realização do algoritmo empregado na

multiplicação de dois números.

Continuamos com a análise das atividades de cálculo da medida da área

de superfícies planas representadas, mas no ambiente próximo do aluno. Como o

chão da sala de aula era pavimentado com lajotas quadradas os alunos fizeram

analogia com o papel quadriculado. Os alunos motivados pelas novas atividades

sugeriram que se medisse o comprimento dos lados da sala e se descobrisse sua

área pelas lajotas colocadas. No caso do cálculo da área os alunos continuaram a

referir se constantemente á “multiplica esse lado por esse lado”.

Os alunos fortemente motivados pelas as atividades, no dia seguinte

trouxeram para a sala vários comentários sobre o que observaram na rua e em

casa sobre a noção de área: alguns trouxeram planta de cozinha e banheiro

coberta por quadrados, outros comentaram que observaram o assoalho e a

parede do açougue, da padaria da casa da tia, etc. Na discussão sobre essas

atividades foram apresentadas as unidades de medida convencionais de

comprimento e de área, utilizadas acima e prolongadas com menções informais

sobre as unidades padrões de comprimento e área, de uso comum.
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Consideramos essa atividade como de reinvestimento, pois buscou tornar o

novo familiar ao aluno relacionando apenas os novos conhecimentos. Segundo

Maranhão (1999), entre as diversas atividades fornecidas nesta fase nas obras de

Douady, estão os problemas da vida corrente permitindo estabelecer relações

entre diversos conhecimentos dos domínios em jogo que se tornarão disponíveis

para a criação de novos conhecimentos. As situações da vida cotidiana são

interessantes se de algum modo sustentarem o funcionamento da dialética-

ferramenta-objeto.

Como nos referimos em parágrafos logo acima o aluno refere-se ao

produto dos lados e não das medidas dos lados e da área como o número de

quadradinho contado. Aceitamos as colocações dos alunos como uma primeira

aproximação da noção do processo do cálculo de área, retomando-a em

atividades posteriores.

Com o objetivo de procedermos a uma avaliação sobre as atividades

anteriores, analisamos a próxima atividade sobre representação de retângulos em

folha de papel quadriculado.

Atividade IV – Construção de retângulos indicando seu perímetro e

área: Os alunos não encontraram dificuldades de representar os retângulos, no

papel quadriculado, com as dimensões lineares dadas. E a análise do

comportamento dos alunos revelou diferentes procedimentos para o cálculo de

área:

1) contagem dos quadrados  unitários.

J: – “é só contar os quadradinhos de dentro”

2) contagem de quatro em quatro, referindo-se ao número de quadrados

em cada linha, operando com o esse número e não considerando o

número de colunas como o multiplicador.

A e V: – “contei 4 e fui contando...”.

3) produto do número de linhas pelo número de colunas.

S e T: – “multipliquei essa linha por essa coluna”.
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4)  produto de números:

P e F: – “fizemos 6 X 8 para achar a área”.

Lembremos que segundo Greer (1994) que a situação multiplicativa de

arranjo retangular evolui para a situação “área retangular”. Nessa perspectiva

espera-se que o aluno considere, para determinar o número de elementos de um

arranjo retangular, o produto do número de linhas pelo número de colunas que no

caso da área do retângulo conduzirá ao produto da medida dos lados.

A análise dos procedimentos acima relatados revela diversidade de

procedimentos de resolução, sendo que alguns manifestaram o domínio de

procedimentos próprios a representação à situação de área retangular, enquanto

outros mobilizaram apenas procedimentos aditivos.

Antes de passarmos para a análise das próximas atividades relembramos

que na atividade “do caminho da formiga” os alunos tomaram a consciência da

existência da distinção entre o interior da figura e o seu contorno considerando

esse último como caminho percorrido.

Atividade V – Variação de área: Nessa atividade apresentamos polígonos

com o mesmo perímetro, com exceção de um, e com diferentes áreas. Dois deles

apresentavam a mesma área e o mesmo perímetro.

Figura A Figura B Figura C

Figura D Figura E Figura F

Figura 10: Polígonos apresentados na atividade V
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Os alunos ao se deparar com polígonos não convexos perceberam que a

solução multiplicar as medidas dos lados não se aplica a essas figuras, como no

diálogo reproduzido:

A e P: – “Agora não dá para multiplicar os lados para se calcular a área”.

J e J: – “Figuras que não têm forma de retângulo então não se pode

calcular a área multiplicando os lados”.

A análise dessas situações de confronto sobre os invariantes operatórios

revela surpresa entre os alunos:

J e J: – “Ora! A área não deu igual!”

J e F: – “Legal, mudou a figura e não o perímetro e a área”.

G e W: –“Nossa em quase todas o perímetro deu igual!”

Nessa situação em que se confrontou o cálculo do perímetro e da área

pudemos discutimos que a área e o perímetro de uma figura não dependem de

sua forma e nem sempre o processo do cálculo da área e o mesmo para todas as

figuras.

Como afirma Rogalski (1982) a aquisição das relações entre diferentes

grandezas geométricas “requerem um duplo processo de diferenciação e

coordenação: diferenciação de procedimentos simultaneamente presentes em um

objeto ou em uma figura (o comprimento do contorno e a superfície interior e

coordenação dessas propriedades não somente de aspectos qualitativos, mas

quantitativo...) (p. 348)”.

Para determinar o cálculo de áreas foi possível observar vários raciocínios

empregado pelos alunos:

J: – contamos o número de quadrados dentro da figura, e para determinar

o perímetro contamos o número de “tracinhos” do contorno da figura.
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Figura 11: protocolo de alunos referente a atividade V

Por intermédio desse comentário pudemos constatar que alguns alunos

diferenciavam “rudimentarmente" as unidades lineares das bilineares, mas não

ampliamos a discussão a esse respeito, deixamos como um elemento provocativo

esse fato. Ilustramos o ocorrido com algumas falas:

L: – “O quadradinho é para contar a área, né”?

J: – “O perímetro conta os “traços” por dentro ou fora do contorno?”

S: – “Tanto faz, dá no mesmo”. (mostrando para a colega)

A discussão dessa atividade se amplia quando são chamados os alunos na

lousa para justificarem suas respostas. Observamos que essa atividade,

principalmente a figura E (pg. 70), promoveu a percepção de um eixo de simetria

além da visualização de elementos sobre as figuras geométricas.

Assim, pudemos observar o estabelecimento de relações lógicas

quantitativas: alguns alunos dividem a figura pelo seu eixo de simetria e

constatam que as quantidades de unidades são as mesmas nas duas partes e

outros se referem às metades da figura como sendo iguais, desse modo,

estabelecendo relações de igualdade e proporcionalidade.
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Evidenciamos ainda o raciocínio proporcional para o cálculo de área, na

justificativa do Ramon que contou “os quadrados” da metade da figura,

considerando o eixo de simetria para dividir pela metade a figura, e multiplicou por

dois.

Outra lógica encontrada é quando Felipe emprega o raciocínio aditivo

iterativo e a simetria horizontal da figura, somando as quantidades semelhantes

apresentadas, 6 mais 6, 4 mais 4 e 2 mais 2. Enquanto Fabio somou 6 com 4 com

2 duas vezes.

No trabalho individual não pudemos observar para o cálculo da área

procedimentos de decomposição de figuras como B e C, em duas ou mais partes.

Atividade VI – Construção de figuras de mesma área: Partimos agora

para a análise da atividade em que pedimos a representação de figuras de área

com valor 24 nos papeis quadriculados.

Lembramos que na atividade sobre “quanto quadradinhos poderiam cobrir

o tampo da carteira” houve a interferência da fala de alguns alunos sobre

multiplicação no calculo de área. E que a atividade acima analisada, ao

apresentar figuras irregulares com áreas iguais e formas diferentes, provocou um

certo conflito na concepção do aluno sobre área e forma de uma figura,

amenizando a colocação ocorrida na atividade sobre o tampo da carteira.

Assim, pudemos observar nos protocolos dessa atividade uma retomada a

concepção implícita “lado vezes lado” como uma construção usada em processos

de contagem de unidades em arranjos retangulares. A atividade anterior teve sua

marca presente (devido à apresentação de figuras irregulares), ao serem

produzidas pelos alunos uma grande variedade de polígonos convexos, em que

de modo geral a maioria dos alunos as representou corretamente com as 24

unidades consideradas.

Observamos ainda a inter-relação de figuras retangulares e o respectivo

valor de sua área nos objetos reais. Muitos alunos representaram figuras de

cartazes, fita cassete, tela do computador, etc. Enquanto, outros procuraram inter-
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relacionar figuras não retangulares e o valor de sua área, com robôs, castelos,

etc.

Vide o protocolo abaixo:

Figura 12: protocolo de aluno referente a atividade VI

Um dos alunos, Pablo, nos apresenta o esboço de um quadrado, 5 por 5,

em que percebemos a retirada de uma  de suas unidades para obter o valor 24 de

área, abaixo apresentamos o protocolo:

Figura 13: Protocolo de aluno referente a atividade VI
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Encontramos ainda, em um dos alunos, Gabriel, a mesma dificuldade

ocorrida no processo de contagem na atividade com os cartões, esse aluno

representa duas figuras de polígonos convexos com 24 unidades de área e outra

figura, a não retangular, com uma unidade a menos.

Atividade VII – Tabela de multiplicação: Nessa atividade pedíamos para

representar o número 24 na tabela de Pitágoras, observamos que a força da

representação da multiplicação em arranjo retangular fomenta uma profunda

interação entre área e produto na atividade que representamos a área numa

tabela multiplicativa. Os alunos ao completarem a tabela iam estabelecendo uma

relação entre os valores numéricos das linhas e colunas com as dimensões de

um retângulo ou quadrado. Comentários de que a área cresce conforme um dos

lados crescem ocorrem e Felipe acompanha com o dedo as linhas e colunas na

tabela colocada na lousa mostrando o fato. Isto nos revela a proporcionalidade

empregada no raciocínio multiplicativo.

Outras relações são ainda estabelecidas, os alunos ao mostrarem

“truques” que podiam perceber na tabela utilizavam implicitamente a propriedade

comutativa da multiplicação. Gabriel e Ramon colocaram o valor 24 na linha do

três e coluna do oito explicando que também poderiam colocar esse valor na linha

do oito e coluna do três, raciocínio análogo ocorre com a aluna Ana Paula para as

linhas do quatro e do seis.

Outras observações são feitas por Ramon para a linha e a coluna do

número um, em que é lembrada a propriedade do elemento neutro da

multiplicação7. Fabio mostra na tabela que a área dos quadrados “aparece na

linha inclinada e que sempre representa um quadrado”. Para a coluna e linha do

número dois Luana aponta que todos os resultados são pares. E vários alunos

comentaram que para o quatro e o oito também.

Ocorrem por meio dessa atividade diferentes representações figurativas

que representam o mesmo número, ou seja, diferentes fatores de um mesmo

número produto. Essas representações favorecem a organização de situações na

fase-ferramenta-objeto, na forma de conceitos, procedimentos matemáticos, dos

                                                
7 A professora já tinha trabalhado as propriedades da multiplicação.
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domínios numérico e geométrico. Os alunos ao completarem a tabela iam

estabelecendo uma relação entre os valores numéricos das linhas e colunas com

as dimensões de um retângulo ou quadrado.

Não observamos o emprego da propriedade distributiva da multiplicação

em relação à adição.

A professora organizou os alunos de modo que todos participaram e

puderam dar suas sugestões. O estabelecimento de relações numéricas e

geométricas foi sempre mantido pelos alunos na tabela, mesmo para outros

números além do 24. Sendo que os alunos quiseram completar a tabela inteira.

No desenvolvimento dessas atividades a percepção de regularidade e a

utilização implícita de propriedades formais das operações aritméticas e de

relações proporcionais favoreceram o desenvolvimento de relações numéricas

que iriam constituir um significado para as operações utilizadas na expressão

aritmética.

Atividade VIII – Quebra cabeça: Nessa atividade as representações que

os alunos tomaram como ferramentas de outro domínio os conduziram a

solucionar um problema. Maranhão (1999) citando Douady (1994), coloca que

considera no ensino fundamental como domínio, as representações (registro,

desenho ou códigos) ou o material que os alunos tomam para solucionar um

problema, observando que assim eles obtêm as ações físicas sobre objetos.

Os alunos utilizaram as peças de modo a formar o maior quadrado

possível, realizando ações físicas sobre as peças do quebra-cabeça, tomado aqui

como objeto. Observamos que a relação parte-todo foi estabelecida pela

composição das peças do quebra cabeça. A maioria dos alunos descreve que

usaram as peças como partes menores que formaram o quadrado (todo). E quase

todos concluíram que o quadrado tinha lado nove e que o cálculo de sua área

resultava em 81, mas sobrava 3 peças. Alguns alunos se expressam utilizando as

operações empregadas no seu raciocínio e não as relações estabelecidas:
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A.P: – “Eu juntei as peças e fiz nove vezes o nove para calcular a área do

quadrado e somei com as três peças que sobraram para ver quantas peças

tinham”.

Conjeturamos que esses alunos representaram a relação resultante da

lógica Parte – Todo pelas operações, apresentando um desenvolvimento de

abstração.

Essa atividade funcionou como um modo de avivar as relações utilizadas

entre os domínios utilizados, nesse caso foi considerado também o domínio

material empregado pelos alunos.

Atividade IX, X e XI – Composição de uma figura utilizando dois

retângulos com áreas de valores até 100 e representação de um mesmo

número por várias expressões numéricas: Essas atividades envolveram

implicitamente a exploração da propriedade distributiva da multiplicação em

relação à adição, em um trabalho de composição e decomposição de retângulos.

Essa atividade comum em livros didáticos apresenta arranjos retangulares

previamente divididos em outros dois retângulos contíguos. Nessa atividade os

alunos deveriam formar uma nova figura no papel quadriculado utilizando dois

retângulos com dimensões dadas. Em seguida sem a presença da figura

geométrica desenvolvemos o cálculo mental, em que dávamos um número e o

aluno estabelecia uma expressão numérica para ele e vice e versa. Tivemos

assim a oportunidade de refletir sobre a lógica empregada pelos alunos na

produção de expressões. As relações lógicas estabelecidas pelo uso de

ferramentas de domínios diferentes permitiram a flexibilidade da utilização dos

recursos postos em jogo.

Os casos analisados sobre a composição de um retângulo por dois outros

apresentam procedimentos que permitiram observamos os significados de área

como o “tanto” de superfície ocupado por uma figura. Porém, apresentam também

algumas peculiaridades que apontam que a percepção e a previsão de

movimento das figuras não é ainda dominada por todos os alunos.
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Os registros dos alunos nos mostram dois diferentes procedimentos:

alguns compõem um novo retângulo e outros compõem um polígono não

convexo. Foi maior a freqüência para as representações em um único retângulo.

Abaixo apresentamos alguns protocolos:

Eliane: Cristina:

Figura 14: protocolo de alunoS referente a atividade IX

Nos casos acima apresentados e nos demais o valor numérico da área da

nova figura foi calculado corretamente.

Observamos na fala dos alunos, ao explicarem como encontraram o valor

da nova área, indícios do emprego implícito da propriedade distributiva. Como nas

expressões escritas na lousa: 4 X 2 + 4 x 10, 8 x 10 + 8 x 1, 5 x 10 + 5 x 3. Os

alunos realizavam o produto dos lados de cada retângulo dado e depois os

somavam.

O desenvolvimento das seqüências de atividades deste trabalho se deu

com a lógica das operações com todos e partes, que correspondia ao que pode

ser feito com um todo e suas partes: juntar duas ou mais partes, separar uma ou

mais partes de um todo, etc. Assim, o significado da adição utilizada na formação

das expressões dependeu da lógica com parte-todo para a composição de uma

nova figura. A operação de multiplicação dependeu de uma lógica diferente, com

significado produzido pelo cálculo da área. O resultado obtido para a área de cada

retângulo é tomado como uma parte de um todo, ou seja, como uma nova
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unidade. A lógica empregada para o produto utiliza a relação Uno - Múltiplo que

promoveu a formação de uma unidade de ordem superior.

Atividades de composição e decomposição ofereceram um meio de

controle para a verificação das expressões numéricas produzidas. A construção

de expressões como descrição da composição e decomposição assim foram

favorecidas. Nos registros obtidos, além da peculiaridade dos procedimentos

transcritos de um modo geral, observamos que grande parte dos alunos dessa

quarta série estabeleceu relações geométricas e aritméticas realizando a tarefa

com sucesso, como no procedimento ilustrado a seguir:

Figura 15: protocolo de aluno referente a atividade IX

Constatamos nessa atividade, que os trabalhos anteriores com as relações

quantitativas interligadas com as relações geométricas promoveram um sentido

numérico para as expressões formadas em cada composição. Depois de

concluída a correção da atividade de composição, começa uma serie de

perguntas sobre como escrever expressões para outros valores numéricos.

Transcrevemos alguns diálogos abaixo:

P: – O que faço quando quero montar um retângulo de área 56?

F: – “Faço 7 X 8”

P: – Como você formou o 48?

Pl: – “40 + 8, que é a área de dois retângulos”.

P: – 49?

A.P: – “Um quadrado 7 x 7”.
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P: – 72?

G: – “9 X 8”.

R: – Como posso “enxergar” um retângulo de área 53?

Fe: – “Como 5 X 10 + 3 x 1”.

V: – “E um com 17 cm2 de área? Pode ser: 2 X 8 +1 x 1”.

P: – 23?

Fe: – “Como 2 x 11 + 1”

G: – “E como 23 x 1 ou 7 x 3 + 1 x 2”

Felipe um aluno “repetente” pede para ir à lousa e relembra um esquema

para indicar os produtos parciais das expressões que ele já tinha aprendido no

ano anterior como: 26 = 4 x 5 + 3 x 2.

26 =  20   +    6

Os alunos produziram com muita facilidade expressões numérica para um

número dado. O tratamento de respeito promovido pela professora em sua classe

e o seu cuidado em deixar que a criança desenvolvesse seu próprio raciocínio

favoreceu o sucesso das crianças. A utilização de ferramentas de domínios da

aritmética e da geometria promoveu a flexibilidade do aluno na busca de solução

para um problema. O uso de problemas do cotidiano trazido pelos alunos permitiu

estabelecer relações entre as operações aritméticas e o perímetro e área de

figuras geométrica que se tornarão disponíveis na criação das expressões

numéricas.

As atividades envolvendo composição e decomposições incidem sobre a

relação parte-todo, ao decompormos uma figura em várias partes ou a

compormos com essas partes, estaremos empregando a lógica de todo e partes,

preservando propriedades da figura inicial na nova figura. A decomposição e

decomposição de figuras retangulares favorecem, assim, a criação de sentenças

multiplicativas descritivas que levam a propriedade distributiva e a produção de

expressões aritméticas para um mesmo número.
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A lógica da “Parte-todo” e “Parte” desenvolvida nas atividades favoreceu a

produção de significado para a adição empregada nas expressões. A seqüência

de atividades proporcionou o estabeleceu várias relações quantitativas como a

relação Uno - Múltiplo na formação de uma nova unidade encontrada no valor da

área de uma figura. O conceito de área utilizado como ferramenta contribui para

um sentido da multiplicação utilizada nas expressões. O resultado do cálculo da

área toma o sentido de uma nova unidade que passará a formar um novo todo, ou

seja, a nova figura e conseqüentemente as expressões numéricas.

As expressões aritméticas formuladas pelos alunos pela manipulação das

ferramentas conceituais relativas a área de retângulos e a sua fórmula de cálculo

representam simbolicamente relações envolvidas nessa manipulação. Ou seja,

seu significado8 constituiu-se no estabelecimento dessas relações. Vejamos o

seguinte exemplo: Pablo monta sua expressão pela adição de 40 + 8 referindo-se

que 40 e 8 são as áreas de retângulos.

Atividade XII – Iniciando o cálculo mental: Nessa atividade procedemos

inversamente da anterior. Agora dávamos as expressões e os alunos calculavam

mentalmente o valor dela. Observamos segurança e flexibilidade no raciocínio

empregado ao realizarem cálculos. Todos demonstravam autoconfiança e

agilidade em suas respostas, apenas Cristina se atrapalha com o resultado da

expressão: 4 x 40 + 4 respondendo 40, mas corrige imediatamente justificando

que não contou o “mais quatro”.

Podemos concluir que os alunos apresentavam autoconfiança em suas

respostas. Alunos como João que apresenta dificuldade em escrever e ler

mostrou interesse e evolução, Gabriel que oscila em suas respostas passa a

mostrar segurança nelas. Esses exemplos salientam que dentro do processo de

aprendizagem encontramos nuances e que o aluno apresenta avanços e

retrocessos na caminhada da aquisição do conhecimento. A compreensão da

lógica empregada na seqüência de atividades nos fez entender o significado dado

as operações envolvidas na produção de uma expressão aritmética como relatado

                                                
8 O termo significado nessa frase é tomado de Gimenez & Lins, como o conjunto de coisas que se diz a

respeito de um objeto no interior de uma atividade. Produzir significado é falar de um objeto. Nas
atividades falamos de unidades quadradas e de retângulos, esses são os objetos, mas depois falamos em
expressões, então os objetos são as expressões.
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em parágrafos acima. Desenvolvemos um sentido numérico observado pelas

percepções e intuições sobre os números (quantidades), suas propriedades e

operações. Consideramos que a passagem de um domínio a outro promoveu, ao

menos nessas atividades, a flexibilidade do raciocínio esperada. A professora

contribui nesse processo permitindo que as crianças se expressassem sem

corrigi-las de imediato, mas fazendo-as refletirem sobre a resposta dada até

alcançarem o resultado esperado.
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CAPÍTULO V

CONCLUSÃO

De modo geral observamos que:

1) O desempenho dos alunos nas atividades ao longo do período desta

pesquisa os auxiliou a desenvolver estratégias próprias no domínio estrutural

numérico. Por exemplo, os alunos passaram a formular com desenvoltura e

confiança expressões numéricas para um mesmo número e vice-versa.

2) Por meio das relações lógicas empregadas pelos alunos a evolução de

um sentido para as operações numéricas empregadas nas expressões numéricas

construídas para um mesmo número. Particularmente, na decomposição e

composição de figuras retangulares, percebemos o emprego da lógica parte-todo,

como no caso da operação de adição utilizada nas expressões que evidenciou a

intenção de unir partes (as áreas de cada retângulo) para formar um todo (a figura

final).

3) O conceito de área empregado como ferramenta contribuiu para o

sentido de uma nova unidade (um retângulo qualquer), ora tomada como todo

(expressão numérica) ora tomada como parte (operação de multiplicação). Abaixo

apresentamos as conclusões sobre cada atividade desenvolvida.

Especificamente, por atividade temos:

Na atividade I, cálculo do número “de ursinhos”, os alunos privilegiaram o

processo de contagem e agrupamento para determinar quantos ursinhos

“cobriam” o cartão. Estabelecendo como unidade de contagem cada moldura

quadrada com um ursinho que revestiam a superfície do cartão. Encontramos

evidências do estabelecimento de uma unidade de superfície com a forma
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geométrica do quadrado que seria explorada pelo uso do papel quadriculado

posteriormente.

A atividade II que indaga sobre o maior percurso feito por uma formiga

forçou os alunos a observarem a diferenciação da unidade linear da bilinear.

Revelando inicialmente uma dificuldade na mobilização do estabelecimento de

uma unidade para quantificar essa extensão. Observamos ainda que a maioria

dos alunos considerou a unidade linear – o lado do quadrado unitário – marcando

com o lápis os lados contados. Verificamos o processo de contagem como uma

ferramenta confiável e que levou os alunos a concluir qual o caminho mais longo.

Na atividade III, cálculo do perímetro e área do tampo da carteira, como

vimos, surgiu uma dificuldade quanto ao modo de utilizar a folha de papel

quadriculado como instrumento de medida, pois os alunos ao colocarem uma

sobre a outra, o fizeram de modo parcial. Observamos que o pensamento

privilegiado pelos alunos, nessa situação, foi o aditivo e não o multiplicativo. Para

obter a superfície da carteira elegeram “o quadriculado” da folha como unidade.

Não tivemos evidências do uso de outras unidades na execução dessa atividade.

No entanto, um grupo de alunos chamou a atenção que bastava “multiplicar o

lado pelo lado” para resolver atividade. O que pode ser indício do uso do

pensamento multiplicativo, pois não houve diferenciação entre uma unidade para

se medir o lado e uma unidade para se medir a superfície da carteira.

Destacamos que após essa atividade, foi observado por nós, que o

interesse e a autonomia dos alunos foram despertados. Eles observaram o

pavimento do chão da sala, que era de ladrilhos dispostos em malha

quadriculada, e começaram a calcular perímetros e áreas espontaneamente. No

caso do cálculo do perímetro os alunos contavam as lajotas “encostadas” nas

paredes da sala. E para encontrar a área continuaram a utilizar a regra “multiplica

esse lado por esse lado”, o lado representava o número de lajotas utilizadas no

contorno do piso que encontrava a parede.

Encontramos ainda nessa atividade uma maneira de encorajar o aluno a

trazer questões da vida diária para a sala de aula e vice-versa. A motivação

ocorrida mediante a essa atividade fez com que os alunos trouxessem problemas
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e situações próximas a eles, como por exemplo, quantos ladrilhos cobriam o piso

do banheiro da tia, quantos azulejos tinha a parede da padaria, etc.

Na atividade IV que solicitava a representação de retângulo de várias

medidas, alguns alunos utilizaram procedimentos próprios à situação de arranjo

retangular, apresentando indícios de se multiplicar, como na fala de Pablo e

Felipe “fizemos 6 X 8 para achar a área” enquanto alguns mobilizaram apenas

procedimentos aditivos.

Observamos na atividade V sobre variação de área de figuras planas um

indício rudimentar da diferenciação da unidade linear e a bilinear. Evidenciamos a

surpresa dos alunos ao constatarem que figuras diferentes podem ter a mesma

área ou o mesmo perímetro. Essa situação de confronto entre o cálculo do

perímetro e da área proporcionou a discussão de que a área e o perímetro de

uma figura não depende de sua forma e nem sempre o processo do cálculo da

área e o mesmo para todas as figuras. Embora estivéssemos trabalhando o

conceito de perímetro e área como ferramenta que visavam a constituição de

expressões numéricas por meio de relações lógicas, percebemos uma

significativa melhora nos seus conhecimentos relativos ao conceito de área,

sendo que alguns alunos observaram a proporcionalidade de algumas das figuras

dadas.

Observamos pelo registro das falas dos alunos que o conflito provocado

pelas figuras irregulares com áreas iguais e formas diferentes favoreceu sua

concepção sobre área e forma de uma figura. Nessa atividade os alunos

estabeleceram relações de parte-todo, igualdade e proporcionalidade.

Na atividade VI que solicitava a produção de figuras retangulares de 24

unidades de área, percebemos uma apropriação significativa da concepção “lado

vezes lado” como uma construção usada em processos de contagem de unidades

em arranjos retangulares. Pudemos perceber marcas da atividade anterior, devido

à apresentação de figuras irregulares, em que a maioria dos alunos representou

(desenhou) uma variedade de polígonos convexos corretamente com as 24

unidades consideradas. Percebemos ainda a relação das figuras representadas

com os objetos reais, como por exemplo, nas figuras retangulares foram
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associados cartazes, tela de computador e caretas, sendo que nas figuras não

retangulares representaram, castelos, robôs, etc.

Constatamos na atividade VII, tabela de multiplicação, a evidente relação

com a geometria favorecida pela visualização de linhas e colunas associadas aos

lados do retângulo. E ainda o estabelecimento de conjecturas sobre resultados,

em que os alunos construíram suas próprias relações no uso deste recurso e

deduziram várias outras relações entre os valores numéricos das linhas e

colunas. Não foi observado indício da propriedade distributiva.

Na atividade VIII do quebra-cabeça, em que ocorreu a manipulação sobre

os objetos, foi revelado o estabelecimento da relação parte-todo pela grande

maioria dos alunos ao se compor às peças do quebra cabeça. Porém, foram

poucos os alunos que expressaram uma sentença matemática para essa

atividade.

Observamos que na atividade IX sobre a composição de um novo

retângulo, os alunos intuem a formação de expressões numéricas pela soma das

áreas dos dois retângulos. E ainda apresentam procedimentos que permitiram

observamos os significados de área como o “tanto” de superfície ocupado por

uma figura. Encontramos dois diferentes procedimentos entre os alunos, como a

composição dos dois retângulos em um novo retângulo e a composição em um

polígono não convexo, sendo maior a freqüência para as representações em um

único retângulo.

A atividade X, representação de um mesmo valor numérico por várias

expressões numéricas é o início do cálculo mental, uma série de perguntas orais

foi feita sobre como representar um valor numérico por áreas. E na atividade XI,

dávamos um número e o aluno fornecia uma expressão para ela. Em relação ao

cálculo mental observamos que:

– os alunos respondem, rapidamente, questões do tipo – para formar

retângulo de área 56, 7X8; de área 53, (5x10) + (3x1); de área 48, “40 +

8”; de área 17; (2x8) + (1x1). Assim, temos expressões envolvendo

multiplicação, mas temos ainda as que evidenciam o uso de adição.
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Mas não podemos afirmar que na resposta “40 + 8” o aluno não tivesse

resolvido uma multiplicação para obter o resultado 40 ou o resultado 8.

As expressões construídas nessas atividades evidenciaram que as

relações lógicas estabelecidas pelo uso de ferramentas geométricas favoreceram

a flexibilidade da utilização dos recursos. Ou seja, os alunos apropriaram-se do

conceito de área para formular a operação de multiplicação, mesmo antes de

solicitarmos a formulação de uma expressão. A adição que “juntou” as

multiplicações (valor da área de cada retângulo) toma sentido pela relação parte-

todo ao se compor o todo (nova figura).

Nas atividades XII seguimos promovendo o cálculo mental, mas

procedemos inversamente à atividade anterior, pois dávamos as expressões

numéricas e os alunos as calculavam mentalmente, constatamos que os alunos

apresentavam segurança e flexibilidade no raciocínio ao realizarem cálculos.

Evidenciamos a autoconfiança e agilidade em suas respostas, mesmo quando um

aluno se atrapalhava com o resultado de uma expressão, percebia sua falha e a

corrigia, sem se sentir constrangido.

Constatamos por intermédio da análise das relações lógicas estabelecidas

pelos alunos um desenvolvimento do sentido numérico ao identificarmos um

sentido sobre os números (quantidades), suas propriedades e operações.

Evidenciamos ainda que a passagem de um domínio a outro ajudou a flexibilidade

do raciocínio esperada quanto à construção e resolução de expressões

numéricas. A atuação professora foi fundamental para o desenvolvimento da

autonomia e da confiança. Sugerimos que os professores sejam capacitados a

analisar e identificar as relações lógicas estabelecidas pelos alunos. E que os

currículos aritméticos valorizem o pensamento autônomo do aluno como uma

forma de promover a auto confiança no aluno.

A importância de se identificar e analisar a lógica empregada pelos alunos

ao resolverem problemas dos tipos aqui oferecidos para uma possível intervenção

nos ajudou a entender o significado dado às operações envolvidas na produção

de uma expressão aritmética. Observamos que os erros que geralmente são

atribuídos a “falta de atenção”, “distração” e “confusão” são mais complexos e
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encontram sua base na lógica empregada pelos alunos. Observamos que não se

trata apenas de atribuirmos a um erro um fator como a distração é um problema

mais complexo. É um modo de pensar, raciocinar que leva o aluno a resolver um

problema desta e não desta maneira. As dificuldades constatadas no decorrer da

aplicação das atividades nos levam a questionar sobre uma maneira do professor

identificar o raciocínio empregado pelo aluno. Abre um caminho para que

investiguemos se o uso da tecnologia, como computadores e calculadoras

poderiam favorecer a identificação de relações lógicas empregadas pelos alunos

no ensino da aritmética?
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