A Tarefa de Simplificação
Em uma turma do 10º ano com habilidades medianas você convidou os estudantes a resolverem
o seguinte problema:
“Quando p=2,8 e c=1,2, calcule a expressão: 3c2+5p-3c(c-2)-4p.”
Depois de trabalharem no problema durante algum tempo, você convida os estudantes a
compartilharem suas soluções com a turma. Acontece, então, o seguinte diálogo:
VOCÊ:

Ok, vamos ver o que conseguimos fazer com essa questão. Quem quer
compartilhar a resposta?

Estudante A e Estudante B levantam a mão ao mesmo tempo.
VOCÊ:

Estudante A?

ESTUDANTE A:

Eu achei 10.

VOCÊ:

Como você achou 10?

ESTUDANTE A:

Substituí os valores 2,8 e 1,2 na expressão. Demorei um tempão.

VOCÊ:

Obrigado Estudante A! [para a turma] Todos concordam?

ESTUDANTE B:

Eu obtive a mesma resposta, mas fiz bem mais rápido.

VOCÊ:

Como?

ESTUDANTE B:

Eu resolvi a expressão antes de substituir os números e obtive uma
expressão mais simples: p+6c. Depois substituí os valores 2,8 e 1,2 e achei
10, fácil!

ESTUDANTE A:

Eu gosto do jeito que eu fiz, eu não gosto de simplificar.

ESTUDANTE B:

Minha solução é brilhante, a sua demora um tempão. Você não consegue
resolver com letras porque você é burro [alguns estudantes dão risada] …
mas o que posso esperar de você? [alguns estudantes riem].

Você escutou o que o Estudante B disse…
Perguntas:
a. Como você responderá ao Estudante A, ao Estudante B e a toda a turma?
b. Quais são as questões presentes nesta situação?
c. Como você lidará com essas questões no futuro?
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