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Introdução

O ambiente da sala de aula é considerado um espaço 
de encontro e convivência entre alunos e professores. 
Nesse espaço, espera-se o desenvolvimento social e 
coletivo, exigindo-se, cada vez mais, uma formação 
sólida, ampla e profunda das pessoas, para que 
cumpram papéis relevantes dentro da sociedade, na 
busca pela transformação e emancipação social do ser 
humano.

Nessa perspectiva Brousseau [1] relata papéis 
importantes tanto do aluno quanto do professor. No 
contexto da sala de aula, o trabalho do aluno deve ser 
concebido, por vezes, como uma atividade científica na 
qual ele atue, formule, prove, construa modelos, crie 
linguagens, conceitos, teorias, troque idéias com outros 
alunos, reconheça o relacionamento do conhecimento 
em uso com a cultura e faça uso do que é útil. Para o 
professor, seu trabalho, em certa medida, está imerso 
na atividade de investigação, devendo produzir uma 
recontextualização e uma repersonalização do 
conhecimento. Por outro lado, os alunos devem 
redescontextualizar e redespernosalizar seu saber e 
identificar sua produção com o saber utilizado na 
comunidade científica e cultural de sua época.

Na sala de aula de matemática há momentos cruciais 
para a continuidade do processo de aprendizagem. 
Existem alguns fenômenos que podem mascarar o
resultado final da ação educativa. Pais [2], cita alguns 
deles:
a. Efeito Topázio – o professor pode ser levado a tentar 
acelerar a aprendizagem, antecipando o resultado que o 
aluno deveria chegar pelo seu próprio esforço;
b .Efeito Jourdain – para se livrar de um fracasso 
eminente do processo de ensino, o professor insiste em 
tomar para si o essencial da tarefa de compreensão que 
competia ao aluno;
c. Efeito da Analogia – o professor faz uma analogia 
entre um conteúdo já conhecido pelo aluno e os 
conceitos da nova situação. O aluno chega a uma 
solução não porque ele aprendeu realmente, mas 
porque ele reconhece os indícios com situações 
análogas que o professor propôs;

d. Deslize metacognitivo – o professor pode ser levado 
a confundir, em seu discurso pedagógico, a validade do 
saber científico com seus próprios argumentos.

A avaliação também é elemento essencial na análise 
de uma aula de matemática. Câmara dos Santos [3] 
relata que “para muitos professores, a avaliação ainda é 
percebida, essencialmente, como uma prática 
institucional respondendo à necessidade de controle 
que a instituição tem sobre os atores do sistema de 
ensino”.

Objetivou-se com esta pesquisa investigar a 
ocorrência de fenômeno(s) didático(s) na resolução de 
exercícios na aula de matemática.

Material e métodos

Para realização desta pesquisa fez-se opção pela 
análise videográfica, enquanto recurso audiovisual, 
pois permite ao pesquisador registrar, examinar e 
analisar de maneira privilegiada os fenômenos que 
regem a aprendizagem na aula de matemática, por 
proporcionar visualização dos gestos, falas, interação, 
espaço e tempo, ritmo, além de auxiliar o “ver, rever, 
constatar e reter o que, muitas vezes, passa 
desapercebido” [4].

Resultados e discussão

O referido trabalho foi realizado em uma escola da 
rede pública, situada na Região Metropolitana do 
Recife, no primeiro semestre de 2009.

A escola pesquisada oferece as modalidades de 
Ensino Fundamental (5º ao 9º ano) e Educação de 
Jovens e Adultos, tendo cerca de mil duzentos e setenta 
e quatro alunos matriculados em trinta e quatro turmas 
distribuídas por três turnos.

Os relatos da pesquisa foram coletados numa sala do 
2º ano do 3º ciclo (equivalente a 6ª Série do Ensino 
Fundamental), sendo formada por quarenta alunos 
matriculados com média de idade de doze anos. 

De comum acordo, fez-se opção em resguardar os 
nomes da rede de ensino, bairro em que a escola está 
localizada, nome da escola e dos atores que 
participaram desta pesquisa.

Fazendo uso do argumento que a aula seria só de 
resolução de exercícios, o professor começa resolvendo 



um dos exercícios do livro e pede que os outros 
exercícios sejam resolvidos pelos alunos, por 
apresentarem de certo modo uma similaridade.

As transcrições abaixo estão na ordem sequencial de 
resolução das atividades propostas pelo professor.
1.Transcrição
Professor: A primeira pergunta diz o seguinte no livro 
ai: indique com uma fração já simplificada ao máximo 
letra a: a parte da semana correspondente a dois dias. 
Uma semana tem quantos dias?
Alunos: Sete
Professor: Sete dias. Ai de sete dias tá dividido uma 
semana não é? Você tem quantos dias?
Alunos: Sete
Professor: A parte da semana que corresponde a dois 
dias, a semana foi dividida em sete dias, então, estou 
trabalhando com quantos dias da semana aqui?
Alunos: Dois
Professor: Dois né. Então você tem dois dias dos sete 
que está dividindo a semana. Então a fração que 
representa esta parte da semana é o que? Dois sétimos 
né, você tem dois sétimos da semana, dois dias 
representa dois sétimos da semana, a semana não ta 
dividida em sete dias.

Nesta situação, o professor pergunta aos alunos e 
não espera que eles respondam, o professor se 
encarrega de ele mesmo dar a resposta, talvez para 
evitar o erro dos alunos. Esta atitude caracteriza o 
efeito topázio, pois o professor antecipa os resultados 
não permitindo que os alunos cheguem aos mesmos 
pelos seus próprios esforços.
2. Transcrição
Professor: e a letra e? O resultado de doze dividido 
por vinte quatro? Agente pode representar as divisões 
na forma de fração também, certo? Isso aqui é divisão 
também; é dois dividido por sete, certo? Então eu 
quero uma divisão de doze dividido por vinte e quatro, 
né, certo? Algumas pessoas disseram que isso aqui não 
é possível, não é possível no algoritmo, né. No 
algoritmo não é possível. Agente faz assim, certo? 
Aqui no algoritmo, que as vezes a gente chama de 
conta, né! A conta de divisão. Aqui não é possível 
dividir doze por para vinte e quatro. O algoritmo não, 
a conta não, mas na prática é possível, né, certo? Se 
você tem doze bolos e vai dividir para vinte e quatro 
pessoas, você tem doze bolos
Aluna: divide o bolo no meio
Professor: muito bem! Já arranjou uma solução aí, 
certo? Você tem doze bolos e vai dividir para vinte e 
quatro pessoas, não dá né? Vai ficar faltando, doze 
bolos para vinte e quatro pessoas, como é que agente 
faz?
Aluna: divide o bolo inteiro em duas partes
Professor: é divide o bolo, cada bolo. São doze bolos e 
cada bolo você divide em duas partes iguais, certo? 
Duas partes iguais cada bolo.

Aluno: ta troncho professor. Ta um maior que o outro
Professor: você tem doze bolos e vai dividir pra vinte e 
quatro pessoas. Cada bolo você divide em duas partes 
iguais, né? Aí cada pessoa vai ficar com quanto?
Aluna: um meio

Neste trecho o professor diz não ser possível fazer a 
divisão no algoritmo, porém na prática é possível. Ele 
faz uma analogia utilizando o bolo, para mostrar que é 
possível fazer tal divisão, configurando também o 
deslize metacognitivo. 

Um aluno faz uma intervenção, que é ignorada pelo 
professor, ao dizer que as figuras do quadro estão 
tronchas. Este questionamento pode ter fundamento 
para o aluno, pois desde o início da explanação o 
professor diz que fração é a divisão em partes iguais.

Sendo assim, pode-se concluir que no decorrer da 
resolução de exercícios, o professor, na tentativa de 
facilitar o aprendizado dos alunos, desenvolve atitudes 
que remetem a ocorrência dos fenômenos didáticos tais 
como o efeito topázio, analogia e deslize 
metacognitivo, mascarando desta forma o processo de 
aprendizagem.

A idéia de avaliação durante a aula é percebida 
quando os alunos respondem aquilo que o professor 
quer ouvir e ao final da aula, além de verificar quem 
acertou as questões do exercício, ele as corrige no 
quadro, para dirimir todas e quaisquer dúvidas.

Abordagem sobre os fenômenos didáticos na aula de 
matemática pode ampliar os horizontes na busca de 
novas atitudes docentes, no novo modo de ver a prática 
do profissional em Matemática e na percepção da 
complexidade da Matemática Escolar.
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