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Resumo

No presente trabalho apresentamos os resultados de um estudo referente aos efeitos e rupturas de Contrato Didático
(BROUSSEAU, 1986, 1998), emergidos durante uma aula matemática sobre o ensino das operações básicas com números
naturais (adição, subtração, multiplicação e divisão) no 6º Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de
Aracajú-SE. A coleta/produção de dados foi realizada a partir da videogravação da aula (PLANAS, 2006). Os resultados
mostram a preocupação da professora em evitar rupturas do contrato, por meio do fornecimento de pistas cada vez mais
próximas da solução das atividades propostas, provocando o efeito topázio. Além disso, a professora faz uso recorrente de
analogias na tentativa de facilitar a compreensão dos estudantes. Contudo, dependendo de como são utilizadas, as
analogias podem provocar uma compreensão limitada acerca do saber em jogo.

Palavras chave: Contrato Didático. Efeitos e Rupturas de Contrato Didático. Operações Básicas.

Abstract

In this paper we present the results of a study on insults and ruptures of the Didactic Contract (BROUSSEAU, 1986, 1998),
which arose during a mathematical classroom on basic operations or with natural numbers (addition, subtraction,
multiplication and division) in the 6th. Year of Primary Education of a public school in Aracaju-SE. A queue/data production
was made from video recording of the lesson (PLANAS, 2006). The results show the teacher&39;s concern about avoiding
contract ruptures, by providing clues to the solution of proposals, provoking or hitting topaz. In addition, a face-to-face use of
teacher analogies in an attempt to facilitate the understanding of two students. However, depending on how they are used,
analogies can lead to a limited understanding of the game&39;s knowledge.

Key words: Didactic Agreement. Effects and Breakdowns of Didactic Contract. Basic Operations.

Resumen

En el presente trabajo se analizan los resultados de un estudio referente a insultos y rupturas del Contrato Didáctico
(BROUSSEAU, 1986, 1998), surgido durante una clase matemática sobre operaciones básicas o con números naturales
(adición, sustracción, multiplicación y división) . Año de la Enseñanza Fundamental de una escuela pública en Aracaju-SE.
Una fila / producción de datos fue hecha a partir de la videograbación de la clase (PLANAS, 2006). Los resultados
muestran la preocupación del profesor en evitar rupturas de contrato, a través del suministro de pistas cada vez cerca de la
solución de propuestas, provocando o acertando topacio. Además, un uso presencial de analogías profesora en el intento
de facilitar la comprensión de dos alumnos. Sin embargo, dependiendo de cómo se utilizan, las analogías pueden provocar
una comprensión limitada sobre el conocimiento del juego.

Palabras chave: Contrato Didáctico. Efectos y Rupturas del Contrato Didáctico. Operaciones Básicas

INTRODUÇÃO

A escola é um ambiente cujo funcionamento e o cumprimento dos seus objetivos estão ligados a definições claras, por
meio de regras e convenções implícitas e explícitas, dos papeis que cada um dos atores educativos deve assumir. Estas
regras e convenções funcionam como cláusulas de um acordo firmado entre as partes envolvidas. Neste sentido, Brito
Lima e Câmara dos Santos (2017) consideram a escola como um ambiente contratual por excelência e citam o contrato
entre escola e comunidade como exemplo. Para os autores, “[...] tal contrato, frequentemente explicitado e, em parte,
constituído por regras escritas, rege a relação aluno-escola.” (BRITO LIMA; CMARA DOS SANTOS, 2017, p. 18).

Nesse sentido, no presente trabalho apresentamos algumas análises, do ponto de vista do Contrato Didático, tomando
como referência seus efeitos e rupturas, de uma aula sobre as operações básicas com números naturais no 6º Ano do
Ensino Fundamental de uma escola municipal de Aracaju-SE.

Tendo em vista a importância de realizar uma análise detalhada da aula e observando também que a sala de aula consiste
em um espaço de interações sociais, utilizamos como instrumento de coleta/produção de dados a vídeogravação. Planas
(2006), ao discutir sobre o uso do vídeo e da transcrição como instrumento de coleta e análise de dados em pesquisas
sociais, acentua que “[...] na fase de coleta de dados, o vídeo de uma aula fornece uma perspectiva poliédrica das
interações entre participantes e permite que você retorne aos dados originais repetidas vezes” (PLANAS, 2006, p. 40).

A possibilidade de retornar aos dados originais quantas vezes for necessário faz com que o vídeo seja um instrumento que
possibilita ao pesquisador acesso a uma gama de detalhes do fenômeno observado, diferente da observação in loco, por
exemplo.

A aula filmada teve duração de 43 minutos e 35 segundos e abordou as operações básicas com números naturais (Adição,
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Subtração, Multiplicação e Divisão) e contou com a atuação da professora Ana (nome fictício), licenciada em matemática e
especialista em Planejamento Educacional e em Educação Matemática com Novas Tecnologias, além de mestra em
Ensino de Ciências e Matemática.

É importante salientar que a professora possui 25 anos de experiência na docência em matemática, sendo 15 anos
atuando na rede municipal e estadual simultaneamente. Contudo, na escola participante, a professora atua somente a 3
meses.

Assim, após a gravação da aula, realizamos a sua transcrição (Cf. Apêndice) e, entendemos que diversos fenômenos
inerentes à relação didática podem ser observados a partir da análise da transcrição da aula. Assim, selecionamos os
eventos mais críticos, onde o aspecto teórico adotado se manifestou com mais clareza. No quadro deste trabalho,
apresentaremos estes adventos do ponto de vista do Contrato Didático, cujo objetivo consistiu identificar os efeitos e
rupturas do contrato Didático que podem emergir em uma aula sobre o ensino das operações básicas com números
naturais no 6º ano do Ensino Fundamental.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao adentrar numa sala de aula, é possível perceber a lógica do contrato em movimento, uma vez que trata-se de um
espaço definido pelas relações sociais e, que também são regidas por regras e convenções, muito mais implícitas
principalmente quando envolve os três polos da relação didática: aluno, professor e saber. É neste sentido que se constitui
a ideia de contrato didático que, a grosso modo, pode ser compreendido como “[...] um sistema de obrigações, de papéis
que devem ser assumidos por um e outro parceiro da relação didática: professor e aluno, em relação a um saber
específico.” (BRITO LIMA; CMARA DOS SANTOS, 2017, p. 19).

Uma definição mais formal pode ser encontrada em Brousseau (1998). Para ele, o contrato didático nada mais é do que:

Uma relação que determina explicitamente, por uma pequena parte, mas, sobretudo,
implicitamente, o que cada parceiro, o professor e o aluno, tem a responsabilidade de
gerir e pela qual ele será, de uma maneira ou de outra, responsável diante do outro
(BROUSSEAU, 1998, p. 61).

A não explicitação das regras (cláusulas) do contrato didático faz com que ele extrapole a noção de contrato convencional,
assumindo particularidades que lhes são próprias. Quanto mais implícitas suas regras, mais eficiente tende a ser o contrato
didático, como acentua Araújo, Brito Lima e Câmara dos Santos (2017): “[...] um contrato didático que é totalmente explícito
tende ao fracasso.” (BRITO LIMA; CMARA DOS SANTOS, 2017, p. 741).

É importante destacar que as normas e convenções que constituem o contrato didático, muito embora possam ser
duradouras, não são fixas ou imutáveis. Elas são possíveis de mudanças e adaptações de acordo com o que for
demandado pela principal motivação do contrato didático: a aprendizagem do aluno. Neste sentido, Brito Lima e Câmara
dos Santos destacam que “[...] o contrato didático passa por um processo contínuo de negociação e renegociação; e que a
cada novo saber ou novo grupo de alunos em jogo, um novo contrato se estabelece.” (BRITO LIMA; CMARA DOS
SANTOS, 2017, p. 741).

A consequência imediata desta ideia é que não existe um contrato didático único, ou mesmo uma “receita” para sua
construção. Porém, na medida em que ele é influenciado pelas concepções do professor, algumas de suas regras podem
ser observadas em diferentes contextos. Henry (1991) apresenta algumas regras do contrato didático que costumam figurar
as aulas de matemática tradicionais da educação básica:

- Em matemática, um problema se resolve fazendo operações.

- As questões colocadas não têm, em geral, nada a ver com a realidade quotidiana [...]
servem somente para verificar se os alunos compreenderam o assunto.

- Para resolver um problema, é necessário encontrar os dados no enunciado. Todos os
dados necessários devem estar no enunciado, que não deve conter dados supérfluos.

- Os números são simples e as soluções também devem ser, senão é bem provável
que se esteja enganado.

- De qualquer forma, existe sempre uma resposta à uma questão de matemática, e o
professor a conhece. Deve-se então, sempre, dar uma resposta, que será,
eventualmente, corrigida. (HENRY, 1991, p. 45).
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Essas e outras regras, embora implícitas, se manifestam principalmente quando são quebradas pela situação didática,
provocando rupturas no contrato didático. De modo geral, as rupturas provocam desestabilidade, sendo, portanto, um
momento importante da situação didática, uma vez que é buscando a estabilidade que o aluno estabelece uma nova
relação com o saber, ou seja, é a partir das rupturas que a aprendizagem pode acontecer (ARAÚJO; BRITO LIMA; CMARA
DOS SANTOS, 2011).

O contrato didático é permeado pela expectativa uma vez que “[...] as regras são criadas em função das expectativas que
cada parceiro tem quanto ao outro, sempre em relação a um saber” (Ibid. p. 742). Quando a expectativa não é atendida,
há, portanto, a ruptura do contrato didático. Por exemplo, no contexto de uma aula tradicional, é comum que o professor
tenha a expectativa de que o aluno irá conseguir resolver os exercícios propostos tomando como base a exposição que foi
realizada e os modelos que foram mostrados. Para garantir que a expectativa seja alcançada, é usual que o professor
proponha exercícios semelhantes aos modelos que foram apresentados apara a turma como exemplo.

Caso o aluno não consiga resolver a atividade sozinho, a partir do que foi explicado, o professor, no intuito de evitar a
ruptura do contrato didático, começa a fazer analogias, a utilizar argumentos cada vez mais próximos da solução,
chegando ao extremo de resolver no lugar do aluno. Isso acontece quando as expectativas do professor em relação a
turma vão diminuindo e ele se vê na situação em que precisa renegociar o contrato didático e o faz por meio de
progressivos nivelamentos por baixo. Com isto, surgem os efeitos do contrato didático. Henry (1991) descreve os principais
deles:

• Efeito Topázio: acontece quando o professor, na eminência do fracasso do aluno, promove sucessivas explicações
cada vez mais próximas da solução, tomando para si o trabalho essencial proporcionado pela questão. Neste caso,
o aluno não realiza por si mesmo o esforço necessário e se distancia do objetivo prioritário da atividade. Em muitos
casos, o conteúdo trabalhado se perde completamente (HENRY, 1991). De acordo com Araújo, Brito e Lima e
Câmara dos Santos (2011, p. 746) “Esse efeito é bem característico de situações de ensino em que o docente
propõe um problema ao aluno, mas, vendo-o em dificuldade, se precipita, fornecendo a resposta”.

• Efeito Jourdain: na tentativa de evitar a constatação do fracasso, “[...] o professor atribui a conhecimentos cotidianos
do aluno aplicados a situações específicas o status de conhecimentos científicos.” (ARAÚJO; BRITO LIMA; CMARA
DOS SANTOS, 2011, p. 746). Mesmo evitando a aprendizagem do conhecimento abordado, este efeito produz uma
situação satisfatória para ambas as partes envolvidas no contrato didático (professor e aluno) (HENRY, 1991).

• Escorregamento Metacognitivo: consiste em tomar uma técnica, acreditada como útil para resolver um problema,
como objeto de estudo e perder de vista o verdadeiro conhecimento a ser desenvolvido (HENRY, 1991). Neste
efeito, diferente do que acontece no efeito Jourdain “[...] o conhecimento cotidiano do aluno é tomado como
conhecimento científico, no deslize metacognitivo os próprios conhecimentos do professor tomam o lugar do saber.”
(ARAÚJO; BRITO LIMA; CMARA DOS SANTOS, 2011, p. 747).

• Uso abusivo da analogia: apesar de úteis para ajudar na compreensão, o uso de analogias, quando muito frequente
ou sem o estabelecimento da devida relação com o conhecimento, pode ser um reprodutor do efeito Topázio.
(HENRY, 1991). Além disso, “o uso abusivo dessa técnica pode levar o aluno a uma visão limitada do conceito
estudado. (ARAÚJO; BRITO LIMA; CMARA DOS SANTOS, 2011, p. 747).

Esses autores ressaltam que estes efeitos provocam rupturas no contrato didático. Contudo, estas rupturas têm natureza
diferente daquelas necessárias à aprendizagem dos alunos, pois representam uma distorção na relação
professor-aluno-saber. Assim, ao considerar as rupturas e os efeitos de contrato didático, vale destacar que estes ocorrem
na aula da professora Ana, e suas consequências serão adiante ressaltadas.

O CONTRATO DIDÁTICO NA AULA DA PROFESSORA ANA

Para discussões a respeito da aula da professora Ana com referência ao contrato didático, vale destacar que ela inicia a
aula explicando como deve ser a conduta dos alunos durante a aula (o que deve copiar, o momento de começar etc.).
Trata-se de uma aula de revisão das operações básicas com números naturais.

Após este momento, a professora inicia a exposição sobre adição. Ela opta por fazer perguntas elementares aos estudantes, fazendo
emergir indícios do efeito topázio e do uso abusivo de analogias, como pode ser observado no extrato a seguir:

26. P – Você pode. Se você está pensando em me dar mais biscoitos, você poderia chegar e dizer bem assim ‘Eu já tenho ...’ aí você
diz uma quantidade de biscoito.

27. A – Cinco biscoitos.
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28. P – E você pode ganhar biscoitos de outra pessoa

29. A – Posso.

30. P – Pode comprar também

31. A – Posso.

32. P – Então o que é que vai acontecer Você vai...

33. A – Adicionar.

34. P – Adicionar. Outra palavra parecida... O que é que você vai fazer com seu biscoito e outro biscoito Você vai juntar. Então,
adicionar é o quê Somar, é juntar, é acres-centar, certo Quando ela diz: Se ela já tem digamos dez biscoitos e a colega... Qual é o seu
nome

35. A – Daniela.

36. P – Daniela deu pra ela cinco biscoitos. Então ela ficou com quantos biscoitos Com...

37. A – Com quinze.

38. P – Com quinze biscoitos. Então ela juntou, ela fez uma a-di-ção. Com a subtração a gente vai juntar

39. A – Não.

40. P – A gente vai fazer o quê Diminuir, repartir, separar. Então a gente vai sempre... Aquele valor que a gente tem ele vai ser
diminuído, subtraído, retirado, né. Com a multiplicação, o que é que vocês entendem por uma multiplicação Da ideia de quê
Multiplicação é parecido com qual operação Com Adição ou subtração

41. A – Com adição.

Podemos observar que a professora tenta evitar rupturas no contrato didático, buscando a compreensão dos alunos acerca
do conceito de adição. Para tanto ela utiliza o ganho de biscoitos como analogia, associando o sentido de adição a ação de
ganhar, receber e afins. Muito embora o uso de analogias possa favorecer a aprendizagem, neste caso em particular ele
pode fazer surgir um obstáculo epistemológico, na medida em que associa a ideia de adição a ações específicas, sem levar
em conta outras abordagens mais diversificadas.

O esforço para evitar rupturas no didático também pode ser verificado especificamente na fala 34, ocasião na qual a
professora vai fazendo perguntas à turma e, antes da resposta dos alunos, ela mesmo vai respondendo. Estes fenômenos
podem ser percebidos durante toda a aula. Adiante, a professora inicia a exposição sobre multiplicação. Novamente, ela
busca simplificar a noção de multiplicação, apresentando-a como uma soma de diferentes partes, como podemos observar
no extrato a seguir.

45. P – Olhe só: Digamos que Alex tem três laranjas certo Daniele. [Professora copiando no quadro e falando].

46. A – Daniele tem cinco laranjas.

47. P – Daniele também tem três laranjas. [Professora aponta para o aluno].

48. A – Vitória tem...

49. P – Alex tem também três laranjas.

50. A – Tem também três laranjas.

51. P – E Sofia tem também três laranjas. Olhe só em cada ‘grupozinho’ quantas laranjas tem em cada um

52. A – Três.

53. P – Todos eles têm três laranjas. Qual é a forma mais fácil de eu saber o total de laranjas que eles têm

54. [Aluno se levanta e vai até o quadro, aponta para o desenho] A – Falta.

55. P – Faltou a laranja, eu só botei o cabinho. Obrigado! Então, pra eu somar essas laranjas qual é a forma Quantas formas eu posso
fazer isso
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56. A – Quatro vezes.

57. P – Eu tenho três mais três mais três mais três

58. 3 + 3 + 3 + 3 (Registro da professora)

59. P – Dá quanto o valor

60. A – Dezesseis.

61. A – Doze.

62. P – Três mais três, seis. Mais três, nove. Mais três, doze. Mais aí eu posso fazer essa continha de uma forma mais fácil.

A busca pela simplificação faz com que a professora deixe de lado ideias essenciais à compreensão da multiplicação. A
professora apresenta ao aluno a ideia de que 3 + 3 + 3 + 3 = 12, corresponde a multiplicar 4 x 3. Embora o resultado seja o
mesmo, as operações demandam estruturas de pensamento distintas. Enquanto na adição estamos restritos a objetos de
mesma natureza (podemos somar balas e bombons, pois são guloseimas), na multiplicação podemos relacionar números
que representam variáveis distintas (bombons e caixas de bombons). Ao simplificar a multiplicação à ideia de adição, a
professora privilegia o cálculo, o algoritmo, distanciando da construção do sentido de multiplicação e, portanto, produzindo
o efeito topázio e, de certa forma, também o escorregamento metacognitivo, ao mostrar a multiplicação como uma “maneira
diferente” de adição, como fica claro no extrato adiante.

63. A – Vezes. Três vezes quatro [Alunos falam simultaneamente].

64. P – Três vezes quatro

65. A – Quatro vezes três.

66. P – Quatro vezes três. Porque tem quatro grupos com três laranjas. Que também vai dá doze.

67. 4 x 3 = 12 (Registro da professora)

68. P – Então aqui quando eu tenho uma adição aonde as parcelas são iguais eu faço de uma forma mais rápida através da
mul-ti-pli-ca-ção. Alguma dúvida

69. A – Não [Alunos em coro].

Dando continuidade à aula, ao abordar a divisão, a professora dedica menos tempo do que em relação as outras
operações. Este fato pode estar atrelado a relação que a professora entretém com esta operação. Assim como nos casos
anteriores, a professora busca simplificar a ideia de divisão, buscando relacioná-la com a subtração. Vejamos no extrato a
seguir.

70. P – E a divisão

71. P – Divisão eu vou divi-dir. Eu vou reti-rar. A mesma ideia como eu fiz a subtração só que como eu fiz na multiplicação, só que eu
vou retirar quantidades iguais. Né Bom, mas antes disso vamos ver aqui quais são os sinais dessas operações.

72. P - Qual é o sinal da adição

73. A - Mais.

74. P – Mais. Qual é o sinal da subtração

75. A – Menos.

76. P – Qual é o sinal da multiplicação

77. A – Vezes.

78. A – E dividir

79. P – Divisão, dividir.
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O conteúdo é apresentado apenas a partir das falas representadas no extrato anterior. É possível que a professora não
tenha dedicado um espaço importante da aula para esta operação por saber que é nela que os alunos apresentam mais
dificuldade. Neste sentido, a estratégia para evitar a ruptura do contrato consistiu em apenas citar o conteúdo, sem detalhar
muito. A professora mantém a estratégia que utilizou a abordar a multiplicação, optando por estabelecer uma relação entre
divisão e subtração. Novamente, perde-se o sentido da divisão, evidenciando o efeito topázio e o deslizamento
metacognitivo.

Em outro momento da aula, o debate sobre divisão é retomado. Na ocasião, um aluno expressa para a turma que não
conserva uma boa relação com a divisão. Neste momento, novamente a professora demonstra estar distante deste
conteúdo através da sua fala expressa no extrato adiante:

135. A – Vou falar uma coisa aqui para a senhora. Eu não sei mais de dividir não. Não gosto!

136. P – É normal. Ninguém gosta de dividir.

137. A – Eu amo

138. P – Todo mundo gosta de...

139. A – Adição.

140. P – Somar, multiplicar. Ninguém gosta de diminuir nada. Pior ainda dividir, né Eu lembro de uma coisa, né Você tem uma maça,
aí pega essa maçã e divide em quatro pedaços. Aí qual é a ideia Eu vou dar um pedaço para uma colega, vou dá uma pedaço para
outra e um pedaço para outra. Vocês querem dar

141. A – Não.

142. P – Vocês querem comer a maça toda, né não dividir as pessoas dificilmente querem dividir. Quarem ficar com tudo. Mais aí a gente vai
recordar uns probleminhas para você relembrar um pouquinho, viu Mais na frente. Presta atenção aqui. O que é que a gente tinha aqui Trinta dividido
por cinco.

A professora tenta naturalizar a relação conflituosa que o aluno expressa ter com a divisão. Esta postura pode ter relação
com sentimentos semelhantes que a professora conserva em relação a este conteúdo. Essa passagem também ajuda a
explicar a pouca ênfase dada a divisão na aula observada.

Além disso, como já havia sido abordada, mesmo que de forma muito mais rápida, a retomada do debate acerca da divisão
representa uma quebra de expectativa e, consequentemente, uma ruptura, embora leve, do contrato didático. A tentativa de
naturalização da dificuldade do aluno referente a divisão pode ser vista neste contexto como uma renegociação grotesca
do contrato. Ao utilizar a analogia da maçã, explicando que ninguém gosta de dividir, a professora propões implicitamente
uma nova clausula ao contrato didático: é normal não saber divisão, pois ninguém gosta de dividir. Assim, não vou abordar
muito este conceito e, naturalmente, não irei cobrar nas avaliações.

Quando o contrato didático é rompido neste sentido, a aprendizagem não acontece, tendo em vista que a sua renegociação
gera uma anomalia na relação didática. Ou seja, provoca efeitos didáticos, que neste caso em particular, se constituem no
uso abusivo de analogias e no deslizamento metacognitivo.

No decorrer da aula, podemos observar as sucessivas tentativas que a professora realiza no intento de evitar a quebra de
expectativa. Em muitos momentos da aula, perguntas são direcionadas aos alunos que, por sua vez, não realizam nenhum
esforço cognitivo para responder, dadas as sucessivas aproximações realizadas pela professora. Em casos extremos e não
raros, antes que os alunos respondam, ela própria já traz a resposta, como podemos ver no extrato adiante.

186. P – Como é que seria a situação aqui De três eu tiro cinco. Como é que eu vou tirar cinco de três Vou ter que pedir emprestado
aqui, porque só tem três. Olhe só, nós estamos estudando números naturais. Eu só vou adiantar o que pode acontecer. Aqui a
situação: digamos, se eu tenho três reais e devo cinco reais a ele. Eu vou pagar os três reais que devo mais vou ficar lhe devendo
quanto

187. A – Dois

188. P – Devendo dois. Quando a gente fica devendo, vai aparecer um sinal de negativo na frente. Mas esse daqui, ele não é um
número natural. Eu só vou estudar isso no próximo ano números inteiros.

No contexto do contrato didático, a decisão de fazer aproximações no intuito de fornecer pistas para que o aluno perceba a
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reposta que se torna mais evidente, pode ser compreendida como uma tentativa de evitar rupturas no contrato didático a
partir da quebra de expectativa. Quando frequentes, como no caso observado, estas aproximações provocam o efeito
topázio.

No extrato também podemos observar outra escolha didática bastante empregada na aula em análise: o uso de analogias.
Neste caso, em particular, a professora utiliza um contexto financeiro para dar sentido a operação 3 - 5. Embora a
professora avance no sentido de mostrar que essa operação é possível, o que pode evitar a geração de obstáculos
didáticos no momento em que os números inteiros forem abordados, o uso abusivo de analogia faz com que o estudante
limite sua compreensão acerca do objeto matemático. Além disso, provoca a compreensão de que o conteúdo estudado,
neste caso as operações básicas com números naturais, é utilizado no contexto especifico da analogia.

O uso abusivo de analogia emerge nas aulas a partir do esforço do professor em tornar o conteúdo cada vez mais
“aprendível” para os alunos. Esta prática é fortemente adotada nos mais diversificados contextos. Silva e Lima (2017)
analisaram as relações que professores de matemática e estudantes camponeses da Educação de Jovens e Adultos – EJA
estabelecem entre conteúdos matemáticos abordados na escola e as atividades produtivas desenvolvidas pelos
estudantes. O estudo apontou que os estudantes percebem apenas as operações básicas com números naturais em suas
atividades produtivas, especificamente na parte financeira destas atividades. Embora tenham citados outros conteúdos, os
professores também citaram predominantemente as operações básicas com números naturais em situações financeiras.
Este resultado pode ter relação com o uso abusivo de analogias.

CONSIDERAÇÕES

Os resultados apresentados neste trabalho abordam, em particular, os efeitos e rupturas do contrato didático emergidos
durante uma aula de revisão sobre as operações básicas com números naturais. A análise da gravação da aula evidencia
uma preocupação da professora em evitar rupturas no contrato didático, provocando, em alguns momentos, os efeitos
topázio, escorregamento metacognitivo e uso abusivo de analogias.

Por se tratar de uma aula de revisão, conjecturamos que a professora conserva a expectativa de que os alunos já
construíram a compreensão sobre os conceitos e conteúdos abordados na aula. Assim, na eminência da quebra desta
expectativa, durante a aula a professora provoca principalmente o efeito topázio, através do uso sucessivo de aproximação,
além de fazer uso de analogias com bastante frequência. Salientamos que o uso de analogia pode ser uma importante
estratégia para possibilitar a compreensão dos estudantes. Todavia, quando utilizadas com muita frequência, as analogias
tendem a descaracterizar o saber, provocando o efeito escorregamento metacognitivo.

É importante ressaltar a pertinência do Contrato Didático no estudo de fenômenos didáticos que figuram em sala de aula,
principalmente por possibilitar a explicitação de relações que, muito embora passem facilmente despercebidas no cotidiano
de trabalho do professor, podem impactar diretamente na aprendizagem dos alunos.
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