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APRESENTAÇÃO

Esta coletânea deriva direta ou indiretamente dos resultados de pesquisa da linha de
pesquisa “Pragmática Cognitiva e Ensino de Matemática e Ciências” do “Grupo de Pesquisa
em Pragmática Cognitiva” (GPPC) da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). O
Grupo de Pesquisa em Pragmática Cognitiva visa a analisar processos comunicativos no
contexto da agência humana de um ponto de vista pragmático-cognitivo guiado pela noção
teórica de relevância de Dan Sperber e Deirdre Wilson (1986, 1995) e, mais recentemente,
pela noção teórica de conciliação de metas de Fábio José Rauen (2014).
Envolvendo pesquisadores da UNISUL, UFSC, IFSC, UNIBAVE e SENAC, o grupo
apresenta três linhas de pesquisa “Pragmática Cognitiva e Ensino de Matemática e Ciências”,
“Pragmática Cognitiva e Pesquisa Acadêmica” e “Pragmática Cognitiva e Processos
Interacionais”. Na primeira linha de pesquisa, os trabalhos produziram interfaces com a
semiótica de Charles Sanders Peirce (1997) e a teoria de registros de representação
semiótica de Raymond Duval (2009, 2011) e provocaram diálogos com pesquisadores
brasileiros e franceses. Publicar essa coletânea é, desse modo, fazer confluir essas interfaces
relevantes entre os estudos da linguagem e os estudos voltados ao ensino e à aprendizagem
de matemática e ciências: uma questão que merece atenção e diligente consideração.
Nos dois primeiros capítulos desta coletânea, o primeiro em francês e o segundo em
português, apresentamos o texto “A natureza dos signos em matemática e em física:
problemas de interpretação no ensino de ciências”1, de Isabelle Bloch (Université de
Bordeaux) e Jean Denape (Université de Toullouse). Neste trabalho, os pesquisadores
franceses retomam alguns elementos da análise dos signos em matemática, que já haviam
sido desenvolvidos em suas pesquisas anteriores, e propõem, em paralelo, um estudo dos
signos em física. Conforme argumentam, o estudo deve levar o leitor a refletir sobre a
articulação do uso desses signos no ensino de ciências no ensino médio e superior e sobre
as dificuldades encontradas pelos alunos no uso de símbolos e na compreensão de conceitos
nas duas disciplinas.
No terceiro capítulo, “Elementos semiocognitivos que perpassam à aprendizagem
matemática segundo Raymond Duval”, Méricles T. Moretti e Celia Finck Brandt tratam de
elementos semiocognitivos fundamentais na aprendizagem de álgebra e geometria.
Segundo os pesquisadores, as funções discursivas e metadiscursivas são elementos
fundamentais e transversais nesta discussão, perpassando a aprendizagem de todos os
aspectos da matemática. Para eles, compreender esses elementos torna-se imperativo não
apenas para compreender a aprendizagem de matemática, mas a aprendizagem de outras
disciplinas científicas.
No quarto capítulo, “Como a teoria de conciliação de metas descreve e explica
proposição e resposta de exercício envolvendo sistema linear”, Fábio José Rauen apresenta
como a teoria de conciliação de metas descreve e explica o processamento cognitivo de uma
troca conversacional através da qual uma professora propõe a seu aluno a resolução de um
problema envolvendo um sistema linear possível e determinado. Segundo a teoria de
conciliação de metas (RAUEN, 2014), assumindo a perspectiva proativa do falante, pode-se
descrever e explicar proposições de exercícios em sala de aula enquanto ações antecedentes

1 Tradução de Fábio José Rauen e Bazilicio Manoel de Andrade Filho de «

La nature des signes en mathematiques
et en physique : problemes d’interpretation dans l’enseignement des sciences ».

7

em direção à heteroconciliação de metas práticas de aprendizagem de nível mais alto que
as justificam. Nessa ilustração, Rauen argumenta que o plano de ação intencional da
professora inclui a mobilização colaborativa de um estudante capaz de fornecer
informações relevantes para a verificação de sua aprendizagem. O texto apresenta a
emergência contextualizada das metas e a emergência, a execução e a checagem
contextualizada das hipóteses abdutivas antefactuais habilitadoras que constituem os
planos de ação intencional de ambos os interagentes nesta troca comunicacional e se
constitui como uma excelente oportunidade de verificar o estágio mais recente do
desenvolvimento dessa teoria.
No quinto capítulo, “As representações semióticas no estudo do ciclo trigonométrico”,
Marleide Coan Cardoso e Vanessa Isabel Cataneo estabelecem um diálogo entre o ensino
dos objetos matemáticos relacionados com a trigonometria e a utilização dos registros de
representações semiótica como estratégia metodológica para a prática docente. O texto
discute as representações semióticas de Duval (2009, 2011), os elementos da trigonometria
na abordagem do estudo do ciclo trigonométrico e o uso das representações semióticas no
ensino da trigonometria. Em seguida, as pesquisadoras utilizam alguns recortes de ações
em sala de aula para ilustrar a funcionalidade dos registros de representação semiótica no
ensino do ciclo trigonométrico. Conforme concluem, a abordagem permitiu tecer
considerações sobre o uso das diferentes representações dos objetos da trigonometria.
Dado que cada representação semiótica recorta parcialmente o objeto matemático, é
necessário que os estudantes não apenas as dominem, mas as coordenem a fim de permitir
uma apreensão mais qualificada dos objetos estudados.
No sexto capítulo, “Sequência didática envolvendo modelagem matemática de
transformações isovolumétricas: análise conforme a teoria de conciliação de metas”,
Bazilicio Manoel de Andrade Filho, verifica a pertinência epistemológica e metodológica da
arquitetura abdutivo-dedutiva da teoria de conciliação de metas de Rauen (2014) para
descrever e explicar processos cognitivos envolvidos na mobilização de registros de
representação semiótica em situações didáticas envolvendo modelagem matemática. Para
tanto, analisa o desempenho de um grupo de estudantes do segundo ano do Curso Técnico
de Química Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Santa Catarina do campus
Criciúma na tarefa de modelar transformações gasosas isovolumétricas. Concebendo
modelagem matemática como situação a-didática ou como dimensão a-didática, nos termos
da teoria das situações didáticas de Brousseau (1997, 2008), as evidências do estudo
sugerem que a mobilização de diferentes registros de representação semiótica no processo
de ensino e aprendizagem dos objetos matemáticos aprimorou a concepção e a execução da
sequência didática do ponto de vista do docente e favoreceu ações e retroações ao longo das
etapas de modelagem matemática do ponto de vista dos estudantes. Segundo Andrade Filho,
as evidências indicam como os estudantes negociaram colaborativamente planos de ação
intencional com os quais progressivamente abduziram, executaram e checaram hipóteses
antefactuais em direção à consecução dessa meta
No sétimo capítulo, “Ensino aprendizagem de associação de resistores em série com
a ferramenta Simulador Phet: uma proposta didática baseada na teoria de registros de
representação semiótica de Duval”, Lizandra Botton Marion Morini propõe a aplicação de
uma sequência didática guiada pela teoria dos registros de representações semióticas de
Duval (1993, 2009) para a aprendizagem de associação de resistores em série. Nessa
sequência, Morini destaca conversões e tratamentos dos registros de representação própria
dos conceitos científicos, contemplando atividades experimentais computacionais com
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circuitos elétricos com correntes contínuas no Simulador Phet. A expectativa da autora é a
de que, seguindo a sequência, o estudante possa apreender significativamente os conceitos.
No oitavo capítulo da coletânea, “O estudo da função por meio da teoria de registro de
representação semiótica”, Ana Paula Ferreira e Cintia Rosa da Silva apresentam os
resultados da aplicação de uma sequência didática sobre o conceito de função elaborada de
acordo com a teoria de registros de representação semiótica de Duval (2009, 2011) por
Silva (2009) em uma turma do 1º ano do Ensino Médio.
Nos dois capítulos seguintes, o nono em francês e o décimo em português,
apresentamos o texto “Papel da análise semiótica no estudo didático de raciocínios em aulas
de matemática”2, do pesquisador francês Patrick Gibel (Université de Bordeaux). Segundo o
autor, no contexto da aprendizagem de matemática, o raciocínio ocupa um lugar central
dadas as suas múltiplas funções, entre elas podemos citar: decidir sobre a utilização de um
conhecimento, conjecturar, controlar, explicar, argumentar, provar e demonstrar. Para
permitir que alunos possam acessar essas diferentes funções e progredir na prática do
raciocínio, é necessário que os professores implementem dispositivos e engenharias
didáticas, visando a produzir raciocínios em resposta às situações propostas. Gibel mostra
a adequação dos referenciais teóricos mobilizados – teoria das situações didáticas e
semiótica de (1978) – para elaborar um modelo multidimensional de análise de raciocínios
nas aulas de matemática. Para ele, três eixos são necessários para analisar os raciocínios
produzidos pelos alunos e pelo professor em situações que envolvem uma dimensão de
pesquisa. O primeiro eixo está ligado às condições sob as quais os alunos produziram esses
raciocínios; o segundo diz respeito às funções de raciocínio; o terceiro é um eixo de natureza
semiótica baseado na análise das representações produzidas. Conforme Gibel, este modelo
permite estudar a priori e a posteriori os efeitos de diferentes engenharias e dispositivos
didáticos, implementados no ensino fundamental, médio e superior, sobre desenvolvimento
da capacidade dos alunos para conceber e utilizar raciocínios em condições que os
justifiquem.
No décimo primeiro capítulo, “A linguagem no ensino de ciências e matemática: uma
análise documental da base nacional comum curricular”, Thaís Rios da Rocha buscou
investigar de que forma as linguagens científica e matemática estão apresentadas no
documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), analisando as relações entre a
linguagem e as áreas de Ciências e de Matemática, para as etapas de ensino fundamental e
médio. Para isso, a pesquisadora realizou um estudo exploratório, qualitativo e documental
a fim de compreender estas relações, a partir do estabelecimento a priori das seguintes
categorias de análise: BNCC, linguagem e alfabetização científica e, proposições didáticometodológicas para a educação básica. Dentre as constatações, a autora enfatiza a inserção
da contextualização e da interdisciplinaridade na estrutura do currículo escolar, como
forma de aprimorar o desenvolvimento das linguagens científica e matemática, com o uso
de resolução de problemas e um ensino pautado na investigação. Além disso, segundo
Rocha, a ênfase quanto à participação consciente dos estudantes no uso da cultura digital,
permeou as duas áreas do conhecimento analisadas. A pesquisadora acredita que o estímulo
ao contínuo aprimoramento docente, desde a formação inicial até a continuada, é
fundamental para que ações baseadas em um ensino por investigação sejam implementadas
no âmbito escolar, conforme proposições descritas na BNCC.
No décimo segundo capítulo, “Relato histórico de projetos desenvolvidos no Núcleo
de Estudos em Educação Matemática”, Diva Marília Flemming resgata a produção científica
2

Tradução de Bazilicio Manoel de Andrade Filho e Fábio José Rauen de « Rôle de l’analyse sémiotique dans
l’étude didactique des raisonnements en classe de mathématiques ».
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e didática do referido núcleo nos últimos 20 anos, envolvendo os cursos de Matemática e
Engenharias. A ideia da autora foi a de apresentar uma seleção de projetos de pesquisas e a
mobilização docente para apropriar-se dos resultados, visando qualificar o seu trabalho
como professor/pesquisador. Conforme Flemming, os registros de representação semiótica
são destacados, pois a partir da efetiva compreensão da Teoria de Duval (2009, 2011), é
possível o professor conduzir o processo de ensino-aprendizagem de forma mais
sistemática, ciente que não basta dispor ou discutir os vários registros para os seus alunos,
é preciso que o estudante reconheça a representação do objeto em dois ou mais registros
distintos
Fechando a coletânea, no décimo terceiro capítulo, “Metassíntese de pesquisas sobre
o papel da linguagem em didática da matemática”, Saddo Ag Almouloud e Teodora Pinheiro
Figueroa realizam uma metassíntese qualitativa de três pesquisas sobre o papel da
linguagem nos processos de ensino e de aprendizagem de matemática. O objetivo dos
autores foi explicitar os principais construtos e os principais resultados das construções
teóricas das obras escolhidas. Essas obras discutem respectivamente “as funções do
discurso na matemática, no seu ensino e na sua aprendizagem”, “a importância de artefatos
e signos na mediação semiótica na sala de aula de matemática” e “a linguagem nas situações
e nas instituições” do ponto de vista da Teoria das Situações e da Teoria Antropológica do
didático. A partir dos construtos e dos resultados das construções teóricas analisadas os
autores concluem que a compreensão da linguagem, na perspectiva do discurso matemático
desempenha um papel central na pesquisa sobre o ensino e aprendizagem da matemática,
principalmente no que diz respeito ao que está acontecendo nas interações em sala de aula,
em nível institucional e interinstitucional, das condições e restrições que influenciam na
natureza da comunicação a partir do equipamento praxeológico presente nas situações
didáticas propostas
A partir da mera exposição do conteúdo dos capítulos, cremos, já é possível antever a
potência da coletânea. Trata-se de um conjunto expressivo de estudos que nos desafiam a
encarar a instigante questão da interface das linguagens com os conteúdos de matemática
e física. Um desafio nada trivial que merece, portanto, o olhar atento e criativo que somente
a transposição de fronteiras estanques pode fornecer.
Fica, por fim, o desejo dos organizadores de uma rica e proveitosa leitura.
Fábio José Rauen
Marleide Coan Cardoso
Bazilicio Manoel de Andrade Filho
Lizandra Botton Marion Morini
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LA NATURE DES SIGNES EN MATHEMATIQUES
ET EN PHYSIQUE : PROBLEMES D’INTERPRETATION
DANS L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES
ISABELLE BLOCH
JEAN DENAPE

INTRODUCTION
Les tentatives pour relier ‘Mathematics Education’ et sémiotique existent depuis
plusieurs années. Les auteurs concernés s’appuient généralement sur une théorie dyadique
du signe, du type signifiant/signifié. Ces théories peinent à rendre compte de la spécificité
de l’interprétation en mathématiques : les objets mathématiques étant imaginaires, les
symboles qui renvoient à ces objets ne peuvent être reliés de façon ‘naturelle’ à ce qu’ils
représentent. De plus l’interprétation d’un même symbole mathématique est amenée à
évoluer selon l’expertise de celui qui l’utilise. Il y a donc une dynamique de l’interprétation
dans l’enseignement des mathématiques, qui n’est pas toujours prise en compte dans les
théories classiques du signe.
La problématique des signes en physique est différente, car les signes ne renvoient
pas aux mêmes types d’objets, en raison notamment de la différenciation nécessaire des
concepts, que nous développons dans le texte : désigner dimension, grandeur, mesure
renvoie à de fortes contraintes de signes. La sémiotique générale de Peirce – que nous avons
mise en œuvre dans des analyses de situations – permet de s’interroger sur cette différence
entre signes mathématiques, vus comme des symboles de concepts et comme des outils de
calcul, et signes en physique, dont la dimension codifiée est très importante – et sur leur
opérationnalité effective pour résoudre des problèmes. Nous donnerons des exemples en
thermodynamique.

1. SIGNES MATHEMATIQUES, CONCEPTS ET OBJETS
Les études sur l’enseignement des mathématiques ont montré que de nombreux
malentendus d’origine sémiotique se font jour entre le professeur et les élèves : les
symboles mathématiques sont conçus d’emblée, par le professeur, comme renvoyant à des
objets des mathématiques, alors que, pour certains élèves, ils ne ‘signifient’ rien. Ces
malentendus existent à tous les niveaux de l’enseignement, mais ils peuvent être plus
voyants lors des transitions entre cycles ou institutions d’enseignement, ou lors de
transitions entre thèmes mathématiques d’étude : c’est ainsi qu’au collège la transition
arithmétique/algèbre fait apparaître des phénomènes de non-sens dans la manipulation
des symboles algébriques (les calculateurs aveugles selon Sackur et al., 2005) alors que la
transition secondaire/supérieur dévoile des comportements semblables d’étudiants
confrontés au formalisme de l’analyse. Eclaircir les distorsions entre l’interprétation


Lab-E3D (Epistémologie et Didactique des Disciplines) – Université de Bordeaux. Courriel : isabelle.bloch@ubordeaux.fr.
 Laboratoire Génie de Production LGP – Université de Toulouse, INP-ENIT Tarbes. Courriel :
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attendue et celle qui est à l’œuvre dans le travail des élèves nécessite d’analyser la nature
des objets en jeu dans l’activité mathématique, la relation entre ces objets et les signes qui
les représentent, la nature même de ces signes, et les sémioses en jeu – c’est-à-dire les
processus de production et d’interprétation des signes dans les situations didactiques qui
visent l’enseignement d’une notion mathématique.

1.1 CONCEPTS ET OBJETS MATHEMATIQUES
Les nombreux textes qui s’intéressent à la nature des concepts mathématiques1
s’accordent à distinguer différents niveaux, dont certains relèvent de la philosophie des
mathématiques. Ainsi le travail mathématique utilise un dispositif de signes, de symboles,
qui permettent d’opérer, de déduire des conceptions à partir de données, de construire de
nouveaux énoncés… Ce niveau est celui du savoir énoncé, du travail pragmatique de
manipulation des symboles pour en déduire des calculs, énoncer des résultats. On pourrait
désigner ce niveau par celui des savoirs énoncés, ‘savoir’ étant pris au sens de Conne (1992).
Pour exister dans le monde mathématique, les symboles et les énoncés prennent
place à l’intérieur d’une théorie portant sur des objets – ainsi les calculs d’intégrales sontils valides dans une théorie de l’intégration qui donne des définitions des objets qu’elle
traite, comme des primitives, des intégrales de Riemann, de Lebesgue…. C’est aussi la
distinction que font Bosch et Chevallard (1999) entre ostensifs et non ostensifs : le signe
‘intégrale’ est un ostensif, la notion d’intégrale est un non-ostensif, un objet mathématique,
c’est-à-dire un concept. Le niveau des concepts est celui de ce que Desanti (1968) appelle
les idéalités. Une étude qui s’en tiendrait au travail des mathématiques achevées pourrait
s’arrêter là, en y incluant cependant les règles de manipulation valide des signes, soit tout
le formalisme et la logique formelle qui permettent de contrôler son bon usage.
Mais si nous considérons le travail tant du mathématicien que de l’élève apprenant
les mathématiques, nous devons descendre les niveaux qui, dans l’histoire des sciences, ont
été gravis à partir du pragmatique, et considérer les phénomènes qui se produisent dans
l’écriture et la manifestation des mathématiques en train de se faire ou de s’apprendre. Or
les mathématiques s’apprennent dans des situations où l’élève, ou le mathématicien,
rencontrent des questions, des problèmes à résoudre, des techniques à utiliser… et ces
questions nécessitent de mettre en œuvre, non seulement des théorèmes acquis (du moins
pour l’élève, car ils ne sont pas acquis à son niveau) mais aussi une dimension heuristique
où des signes non forcément canoniques vont être produits. Il y a nécessairement, dans les
mathématiques en train de se faire, une personnalisation, une dimension de l’expérience,
qui engendre non des savoirs académiques, mais des connaissances (Conne, ibidem). La TSD
(Théorie des Situations Didactiques) tient compte de cette dimension lorsqu’elle propose
des situations faisant intervenir une notion comme un moyen de résoudre un problème,
avant d’avoir institutionnalisé cette notion. Ces situations organisent pour l’élève la
dimension d’une expérience fonctionnelle par rapport à des objets mathématiques,
expérience à laquelle sont associées des connaissances (BLOCH, 1999). Ainsi, le savoir
dispense de connaître, mais l’expérience est nécessairement associée à des connaissances
provisoires et non forcément bien formulées, qui devront être converties en savoirs. On
peut donc proposer le schéma suivant (tableau 1, BLOCH, 2005a) :

1

Petitot (1991), Deledalle (1990), Descaves (1992), Everaert-Desmedt (1990), Desanti (2008), Marty (1992),
Godino (2002, 2004), Radford (2002, 2004), Bloch (2015), Kidron (2018).
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Concepts (idéalités)
Objets mathématiques dans une théorie
Dimension du formel
Dimension pragmatique :
opérer avec des signes mathématiques
Dimension de recherche dans une situation :
situation adidactique expérimentée
Dimension du savoir-faire :
savoirs (des élèves) sur les situations
Dimension de l’expérience

Pratiques associés aux concepts
Recherche d’une Situation Fondamentale
Règles du formalisme, logique
Techniques
Savoirs
Les signes de résolution de la situation
Usage de signes
(usuels ou non)
Connaissances

Tableau 1 : Concepts mathématiques et situations.

L’existence de ces différentes dimensions de la connaissance mathématique pose la
question des signes qui leur sont associés, et des moyens de les connaître et les analyser. En
particulier, il est certainement possible d’attribuer aux connaissances provisoires en train
de se construire, et à la dimension heuristique présente dans l’apprentissage, les décalages
et inadaptations dans la production et l’interprétation des signes. Dans la théorie des
situations didactiques, ce problème est abordé d’un point de vue particulier : les signes
produits, quel que soit leur niveau de rigueur, ne sont pas considérés comme étrangers aux
mathématiques visées, ils en sont une des composantes nécessaires, mais qui devra être
‘calée’ sur les savoirs définitifs.

1.2 QUELQUES QUESTIONS SUR LE ROLE DES SIGNES DANS
L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE DES MATHEMATIQUES
Nous avons rappelé que l’utilisation plus ou moins conforme de symboles ne garantit
pas leur attribution, par l’élève, à des concepts mathématiques. Or, les symboles
mathématiques ayant deux fonctions – symboles et outils, comme le rappelle Chevallard
(1996) – c’est la production de signes dans la résolution d’un problème (pertinent quant au
savoir mathématique visé) qui atteste du sens qui leur est attribué : la résolution du
problème, avec des signes canoniques ou non, est un critère du sens, alors que sa non
résolution, même en présence de signes canoniques, ne permet pas de conclure sur le sens
attribué à ces signes par le sujet engagé dans la recherche de solution. Ainsi un élève peut
utiliser ce qui ressemble à des signes algébriques, alors que ses calculs ne sont pas
pertinents et ne conduisent pas à la résolution correcte du problème algébrique. Par
exemple, 3x = 4 donc x = 4 – 3… Par ailleurs, les signes opératoires (plus, moins, multiplier,
diviser) ont des règles d’usage mathématique à connaître, et des règles supplémentaires
existent en physique. Ainsi en mathématiques le signe ‘égal’ signifie que l’on parle de deux
objets identiques, ou ayant la même valeur (numérique par exemple), alors qu’en physique
le sens n’est pas le même (voir §2 sur les conventions de signe).
Affirmer ce qui précède, c’est défendre la thèse – classique dans la TSD – que la
production de signes n’est un critère de savoir que dans une situation fonctionnelle et
pertinente vis-à-vis de ce savoir ; et que cette composante sémiotique de l’activité dans une
situation est un élément de progression et d’analyse du fonctionnement pour cette situation.
Les études sur l’usage des signes dans l’enseignement des mathématiques, quoique
nombreuses, ont souvent posé la question a priori des signes existants, et de leur
utilisation/appropriation par l’élève. Il nous semble qu’une fois de plus2, retourner cette
question en constitue une meilleure entrée : étant donnée une situation relevant d’un savoir
2

Cf. Bloch, 2005a.
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identifié, quels sont les signes qui s’avèrent pertinents pour la résolution de cette situation,
et lesquels sont appropriés à l’apprentissage des élèves ? Lesquels pourront ensuite
recevoir un statut de signes mathématiques, et non uniquement de représentations
personnelles qu’a l’élève de la situation ?
Nous nous intéressons maintenant au statut – différent par bien des points – des
signes en physique, et à leur complexité, laquelle vient des signes eux-mêmes mais aussi des
concepts dont ces signes rendent compte, et des opérations sur les concepts et phénomènes
en jeu.

2. LES OBJETS, LES CONCEPTS ET LES SIGNES EN PHYSIQUE
Les études en physique ont deux objectifs :


Comprendre la nature des choses qui nous entourent, à savoir, définir des
phénomènes, des grandeurs, observables d’une certaine façon (directe ou
indirecte) dans une expérimentation, ou pouvant se déduire d’autres
phénomènes ;



Établir des lois, des modèles ou des théories, préférentiellement sous forme
mathématisée, permettant une prévision de ces phénomènes.

Il s’agit donc bien évidemment d’une science expérimentale, fondée sur des
observations et des mesures ; mais nous allons voir que cela pose souvent quelques
questions complexes.

2.1 OBJETS ET PHENOMENES :
QUELLE REALITE ET QUELLE MODELISATION ?
Les lois de la physique expriment des relations liant des grandeurs physiques entre
elles. Une grandeur physique est une caractéristique d’un phénomène ou d’une substance
susceptible d’être mesurée (quantitativement) ou qualifiée (qualitativement).
Certaines grandeurs sont ‘visibles’, comme la longueur, et elles ont été identifiées très
tôt dans l’histoire humaine ; par contre, d’autres sont le résultat de découvertes plus tardive
de phénomènes, comme l’intensité électrique ; ou d’élaborations beaucoup plus complexes,
comme la notion d’énergie3. Cette notion d’énergie est un pilier de la physique : Newton
avait déjà parlé d’énergie mécanique au XVIIe siècle mais cette notion d’énergie n’a été
conceptualisée et généralisée qu’au milieu du XIXe siècle dans le cadre de la
thermodynamique, avec le principe de la conservation de l’énergie4. Signalons que,
contrairement à une loi, un principe ne se démontre pas : il s’agit d’un axiome (postulat)
La notion d’énergie est un concept, une idée abstraite : il n’existe aucune représentation, aucune connaissance,
mais elle permet de faire des calculs (prévisions) et des raisonnements. Ainsi tout système possède une
certaine quantité d’énergie qui peut se présenter sous différentes formes : énergie mécanique associée à son
état macroscopique (énergie cinétique, énergie potentielle, énergie élastique, énergie de masse) et énergie
interne associée à l’organisation microscopique interne de ses molécules (énergie cinétique interne relative
aux mouvements désordonnés des molécules, énergie chimique, énergie de changement d’état, énergie
nucléaire). Chaque type d’énergie est lié à une grandeur caractéristique particulière et se manifeste dans des
circonstances également particulières mais dans chaque phénomène observé, la quantité d’énergie associée
peut être calculée par une formule spécifique.
4 Seules quatre grandeurs présentent cette propriété de conservation : l’énergie, la masse, la charge électrique
et la quantité de mouvement. On peut faire une analogie avec le jeu d’échecs : un fou initialement sur une
case blanche se retrouve toujours sur une case blanche même après de multiples mouvements (aux détails
inconnus...)
3
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vérifié par l’exactitude de l’ensemble de ses conséquences. Ce principe représente l’un des
fondements de la physique (aucune exception n’a été observée depuis sa conceptualisation
il y a près de 170 ans), il est donc exact pour autant que l’on sache.
Certaines grandeurs sont directement quantifiables. Une longueur est une grandeur
quantifiable et des comparaisons entre longueurs sont possibles directement, sans
instrument de mesure ni unité. D’autres grandeurs ne le sont pas – ainsi la couleur n’est pas
quantifiable directement, si ce n’est par sa longueur d’onde (une longueur donc) – on peut
la coder mais non la mesurer directement. Il en est de même pour la température : on ne
mesure jamais directement une température, on la mesure par l’intermédiaire d’une
grandeur physique (dit paramètre thermosensible) qui varie en fonction de la température
; on associe alors la variation de température à la variation de la grandeur considérée5. On
dispose ainsi de nombreux types de thermomètres comme des thermomètres à dilatation
(on mesure une variation de longueur), des thermocouples (on mesure une force
électromotrice), des thermistances (on mesure une résistance électrique) mais on dispose
aussi de techniques sans contact basées sur l’analyse du rayonnement émis, comme des
caméras infrarouges ou des pyromètres selon la gamme de longueur d’onde étudiée.
Ceci nous conduit à affirmer que, contrairement à ce que l’on pourrait penser, certains
concepts de la physique sont très abstraits, ce qui tend à rendre leur enseignement
complexe. Par exemple, la notion de quantité de matière – laquelle est l’une des sept
grandeurs de base – permet de faire un lien commode entre l’infiniment petit (phénomènes
à l’échelle atomique) et notre monde sensible (macroscopique). Or les grandeurs de base,
définies plus loin au § 2.3, se sont montrées aptes à permettre le travail sur tous les
phénomènes observables, depuis les éléments constitutifs de la matière jusqu’à
l’astrophysique : c’est un résultat extraordinaire de la science moderne.

2.2 GRANDEURS, DIMENSIONS, MESURES
Les grandeurs physiques doivent être considérées comme des entités mathématiques
: elles constituent les fondements de la physique, car elles définissent les éléments en jeu
dans les phénomènes de la nature. Pour rendre compte de ces phénomènes, il existe des lois
physiques, qui s’insèrent dans des modèles, et des théories. Rappelons le sens de ces
fondamentaux :


Une loi est la traduction empirique d’un phénomène réel ou expérimental.



Un modèle est une description cohérente d’un phénomène réel, ajustée aux données
expérimentales. Il s’agit d’une représentation abstraite (intellectuelle), utile mais
artificielle (et simplifiée, donc perfectible) des phénomènes observés : on parle de “fiction
surveillée” contrôlée par l’expérience (domaine de validité). Un modèle s’appuie sur les
concepts des mathématiques et étend l’application des lois, ou intervient dans la
construction de lois nouvelles par sa puissance d’analogie : un modèle est prédictif et
heuristique (voir aussi la définition d’un modèle donné par Yvain-Prebiski, au § 2.4).



Une théorie est un vaste système explicatif (consistant et heuristique mais invérifiable et
éphémère) qui synthétise un grand nombre de lois et qui donne une représentation
unitaire (et fortement spéculative) de tout un secteur du réel.

Ainsi que le disent Dupont et Trotignon (1994) :
Les grandeurs, les unités, les symboles, les termes à employer pour définir une relation
entre grandeurs et la manière d’écrire les équations sont codifiées, normalisées.
5

Un étalon de température n’existe pas non plus : il est illusoire de vouloir disposer d’un objet de référence
étiqueté 20,000°C.
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Une grandeur est représentée par un symbole (lettre ou signe). Elle s’exprime
habituellement par une valeur numérique issue d’une mesure, suivie de son unité (système
de référence) : X (grandeur) = x (valeur numérique) suivie de son unité. On voit donc que le
signe ‘égal’ qui figure dans cette écriture n’est pas le même qu’en mathématiques : grandeur
n’est pas la même chose que nombre, mais à cette grandeur est attribuée une mesure et donc
un nombre issu d’un système de référence dont il faut préciser la nature, c’est-à-dire son
unité. Donc la propriété d’identité que désigne, en mathématiques, le signe ‘égal’, n’est pas
vérifiée ici. Or cette caractéristique du signe ‘égal’ dans ce cas n’est en général pas signalée
dans l’enseignement, sans doute parce qu’elle apparait comme une évidence pour les
professeurs de physique notamment. Un autre exemple de cette non-identité est l’écriture :
1 min = 60 s ; or 1 n’est pas égal à 60 bien entendu, mais le temps représenté est le même6…
Cela renvoie donc bien à une grandeur et sa valeur ; mais on ne peut pas faire d’opérations
d’identité avec ce signe ‘égal’, en particulier la transitivité n’est pas valide.
Par ailleurs, remarquons que le nombre limité de lettres de l’alphabet (même si l’on a
recours aussi à l’alphabet grec et de nombreux indices ou exposants) fait du choix des
symboles des grandeurs un réel problème : lorsqu’une lettre symbolise plusieurs
grandeurs, sa signification est déterminée par le contexte. Ce contexte doit donc être connu
de l’étudiant et maîtrisé.
Dimension d’une grandeur
Les grandeurs de même nature (que l’on peut comparer mutuellement : longueurs,
épaisseurs, diamètres, distances, hauteurs, longueurs d’onde...) forment des ensembles
homogènes : on dit qu’elles ont la même dimension. Ainsi, deux grandeurs sont homogènes
si elles ont la même dimension. Une grandeur à toujours la même dimension quel que soit
le système d’unités utilisé. Autrement dit, la dimension d’une grandeur est indépendante du
système d’unités dans laquelle elle est exprimée ; c’est un point très important de la
définition des grandeurs, car ceci permet de se référer seulement à la nature des grandeurs
en jeu dans la description d’un phénomène.
Grandeurs fondamentales
Il y a sept grandeurs de base : c’est le plus petit nombre possible de grandeurs
considérées comme indépendantes les unes des autres, à partir desquelles on peut définir
d’autres grandeurs au moyen d’équations. Le choix des grandeurs de base est, dans une
certaine mesure, arbitraire. Ce choix est motivé par une volonté d’unification et de
simplification des lois dans un système cohérent d’équations, lois qui se vérifient
indépendamment des unités de mesure. Les lois de la mécanique sont ainsi basées sur trois
grandeurs de base : longueur, masse et temps ; les lois de la thermodynamique sur cinq
grandeurs : longueur, masse, temps, quantité de matière et température. Ces sept grandeurs
fondamentales permettent l’étude de tous les phénomènes physiques connus à ce jour.
À chaque grandeur de base, on associe une dimension de base (tableau 2) :

6

La norme d’écriture des unités de temps n’est souvent pas respectée dans la société : très souvent, on peut voir
‘minute’ écrit mn, voire même par une apostrophe, et ‘seconde’ avec deux apostrophes, ce qui désigne alors
des minutes ou des secondes d’angle et non des temps (Par exemple, le titre du magazine d’actualité 28’
diffusé à la télévision sur Arte chaque soir, fait pourtant référence à 28 minutes de temps et non d’angle…).
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Grandeur
Longueur
Masse
Temps
Intensité de courant électrique
Température
Quantité de matière
Intensité lumineuse

Symbole
l
m
t
I
T
n
I

Dimension
L
M
T
I

N
J

Tableau 2 : Grandeurs et dimensions

On voit ainsi que des normes d’écriture sont imposées par ces règles : ainsi les
symboles des grandeurs sont en italique, et les symboles de dimension sont normalisés et
écrits en caractères droits majuscules (AFNOR norme ISO 31). On voit ainsi que la grandeur
température est notée T (en italique) alors que ce même symbole T (droit) caractérise la
dimension du temps. De même, l’intensité (électrique ou lumineuse) est souvent notée du
même symbole I mais leurs dimensions respectives sont I et J car ce sont des phénomènes
distincts. Remarquons que cet impératif de codification existe beaucoup moins en
mathématiques : certes des signes d’intégrale ou de somme infinie sont établis et connus,
par contre on peut désigner une fonction, par exemple, par f ou g ou h… en italique
également, car ce sont les paramètres fixes qui sont en caractères droits.
Toutes les grandeurs physiques autres que les grandeurs de base sont appelées
grandeurs dérivées : la dimension d’une grandeur dérivée X s’écrit [X] entre crochets et elle
s’exprime par un produit de puissances des sept dimensions de base où les lettres grecques
sont des exposants indiquant la puissance de la dimension de base :
[X] = L M T I  N J. Les dimensions de base s’écrivent donc sans crochets en utilisant
la notation scientifique non fractionnaire (avec exposants positifs ou négatifs).
Physiquement, on ne peut comparer (c’est-à-dire égaliser, additionner ou soustraire)
que des grandeurs de même dimension ; ainsi les deux membres d’une équation ont
nécessairement la même dimension.
Donnons un exemple de détermination de la dimension d’une grandeur dérivée : la
dimension d’une résistance électrique R se détermine à partir d’une relation littérale
comme P = R·I2 où P est une puissance et I une intensité électrique. On convertit cette
relation en une équation aux dimensions telle que R = P·I-2 où I est la dimension d’une
intensité électrique (dimension de base donc notée sans crochets). La suite du calcul
consiste à exprimer la dimension d’une puissance en s’appuyant sur des relations littérales
comme précédemment jusqu’à aboutir uniquement à un produit de dimensions de base.
Pour la résistance électrique, on arrive à R = ML2T-3I-2 : une résistance électrique dépend
donc de quatre grandeurs de base, soient deux grandeurs spécifiques à l’objet (sa masse et
sa longueur) et deux grandeurs environnementales (le temps qui s’écoule et l’intensité
électrique qui le traverse), les exposants renseignent sur l’importance de ces différentes
grandeurs. Une résistance électrique est ainsi un exemple de grandeur particulièrement
complexe.
Le concept d’homogénéité est à la fois un outil de vérification de la cohérence des lois
physiques mais également un outil d’élaboration des lois. Par exemple, des mesures
expérimentales, effectuées avec différents fluides circulant dans une canalisation, font
supposer que la vitesse d’écoulement v du fluide ne semble dépendre que de la pression P
dans le fluide et de sa masse volumique , autrement dit v = f (P, ). Cette loi (fonction)
empirique se doit de respecter l’homogénéité, ce qui permet de préciser si cette supposition
est pertinente et d’avoir la forme précise de la loi. Pour cela, il suffit d’écrire l’équation aux
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dimensions v = Pa·b où a et b sont des exposants à déterminer en exprimant ces trois
grandeurs par leurs dimensions de base, soit : LT-1 = (ML-1T-2)a·(ML-3)b puis en identifiant
chaque grandeur dans chaque membre de l’équation, ce qui donne trois équations pour
deux inconnues. Le résultat donne a = ½ et b = - ½ : la forme de la loi est ainsi de la forme
𝑃

v = k √  où k est un facteur de proportionnalité (k ∈ ℝ, sans dimension) déterminé grâce
aux données expérimentales.
Par ailleurs, il existe des grandeurs adimensionnées : lorsque tous les exposants de
l’expression dimensionnelle d’une grandeur sont nuls, sa dimension est égale à 1 : on parle
de grandeur « sans dimension ». Ainsi la densité est une grandeur sans dimension : c’est un
rapport de deux masses volumiques. De même, les expressions logarithmiques et
exponentielles, ainsi que les fonctions trigonométriques (sinus, cosinus, tangente...) n’ont
pas de dimension (ce sont des nombres, pas des grandeurs).
Extensivité et intensité des grandeurs
Pour finir, les physiciens distinguent deux types de grandeurs :


Les grandeurs extensives (de type « densité ») dépendent de la quantité de matière, c’està-dire de la taille de l’objet considéré : masse, volume, longueur, force, travail, chaleur,
énergie...



Les grandeurs intensives (de type « champs » c’est-à-dire définies en chaque point) sont
indépendantes de la quantité de matière : pression, température, masse volumique...

La différence fondamentale est que les grandeurs extensives sont additives alors que
les grandeurs intensives ne le sont pas. D’autres propriétés y sont aussi associées : ainsi le
rapport de deux grandeurs extensives conduit en général à une grandeur intensive.

2.3 LE SYSTEME INTERNATIONAL D’UNITES S.I.
Les grandeurs sont calculées ou mesurées à partir d’un système de référence cohérent
basé sur des étalons. Le plus reconnu actuellement est le Système International d’unités,
adopté en 1960 par la 11ème CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures) puis
régulièrement revu pour améliorer la précision des étalons. Ce système de référence est
composé de sept unités de base correspondant aux sept grandeurs de base (tableau 3). Seuls
trois pays n’y ont pas adhéré : le Liberia, le Myanmar et les Etats-Unis. Ces décisions
politiques ne sont pas sans risques : des confusions entre différents systèmes d’unités ont
conduit à la perte de la sonde spatiale étatsunienne Mars Climate Orbiter en 1999.
Les unités ont été choisies pour que les équations entre grandeurs et valeurs
numériques aient exactement la même forme, sans avoir besoin d’introduire de facteur de
correction (du type “équivalent mécanique de la chaleur”...).
Grandeur
Longueur
Masse
Temps
Intensité de courant électrique
Température
Quantité de matière
Intensité lumineuse

Unité
mètre
kilogramme
seconde
ampère
kelvin
mole
candela

Symbole
m
kg
s
A
K
mol
cd

Tableau 3 : Unités du Système International
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Rappelons la définition de ces unités, telle que fixée par la CGPM, avec leur année
d’adoption :


Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée
de 1/299 792 458 de seconde (définition adoptée en 1983).



Le kilogramme (égal à la masse du prototype international du kilogramme depuis 1889)
est maintenant défini par un calcul mathématique des plus précis, indépendant de tout
objet physique, à partir de la constante de Planck (h = 6,626 070 15 × 10−34 kg·m2·s−1), le
mètre et la seconde (2018).



La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la
transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium
133 (1968).



L’ampère est l’intensité d’un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs
parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une
distance de 1 mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait entre ces deux conducteurs une
force égale à 2·10-7 newton par mètre de longueur (1946-1948).



Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de
l’eau (1968).



La mole est la quantité de matière d’un système contenant autant d’entités élémentaires
qu’il y a d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. Il s’agit conventionnellement
d’un regroupement de 6,022 0451023 entités, soit 602 mille milliards de milliards
d’atomes… (1971). Lorsqu’on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être
spécifiées : il peut s’agir d’atomes, de molécules, d’ions, d’électrons, d’autres particules ou
des groupements spécifiés de telles particules.



La candela est l’intensité lumineuse, dans une direction donnée, d’une source qui émet un
rayonnement monochromatique de fréquence 540·1012 hertz et dont l’intensité
énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian (1979).

Toutes les autres unités du système international sont des unités dérivées, issues de
produits des unités de base : volume en m3, vitesse en m·s-1… Certaines unités dérivées ont
adopté des noms spéciaux : force en newtons (N), pression en pascals (Pa), énergie en joules
(J), puissance en watts (W)…
Deux unités dérivées ont un statut particulier :


Le radian (rad) est l’angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonférence d’un
cercle, interceptent un arc de longueur égale à celle du rayon.



Le stéradian (sr) est l’angle solide qui, ayant son sommet au centre d’une sphère, découpe
sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d’un carré ayant pour coté le rayon de
la sphère.

Il s’agit donc d’un rapport de deux longueurs pour le radian et d’un rapport de deux
surfaces pour le stéradian : ces deux unités sont sans dimension.
Le système international d’unités (constitué de ses unités de base et de ses unités
dérivées) forme un système d’unités cohérentes : lorsque les grandeurs sont exprimées
dans les unités de base du S.I., leur combinaison donne un résultat dans les unités S.I.
L’utilisation des unités S.I. fondamentales ou dérivées est donc vivement conseillée pour les
raisonnements en physique, afin d’éviter les erreurs de calcul.
Enfin, il existe des unités légales dont l’emploi est autorisé par un texte de loi votée
par le Parlement pour des unités d’usage courant comme l’heure, le litre, le degré Celsius ou
le bar, ce dernier étant utilisé notamment en hydraulique. Ces unités non-cohérentes
doivent être converties dans le S.I. pour faire des calculs (respectivement en secondes, en
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mètres-cube, de kelvins ou en pascals)7. En revanche, d’anciennes unités sont proscrites
(l’atmosphère, le torr, la calorie, le cheval-vapeur...). Rappelons aussi que, comme nous le
disions, certains pays – comme les USA – n’utilisent pas le S.I., ce qui complique les
interactions entre physiciens mais aussi industriels…
Une norme existe aussi pour les notations de mesures ; ainsi une unité ne comporte
pas de signe de pluriel, et un espace insécable sépare le nombre de la désignation de cette
unité : 50 km pour cinquante kilomètres8.
Avant d’être dans ces mesures et calculs, encore faut-il avoir construit une description
dénombrable – en un certain sens qui dépend des grandeurs en jeu – du phénomène étudié.
C’est le rôle de la modélisation.

2.4 MODELE ET MODELISATION
Pour pouvoir analyser des phénomènes et calculer en physique, il faut modéliser les
faits constatés, ce qui implique des étapes afin de passer du phénomène ‘brut’ à une
représentation mathématique. Ainsi Sonia Yvain-Prebiski décrit ces étapes (Yvain-Prebiski,
2018) :


Choisir un « fragment de réalité » fictif mais réaliste, qui est une simplification du
phénomène réel mais pourra être mesuré ;



Mettre en relation avec des éléments de mathématiques cohérents relativement au
phénomène ; puis faire le traitement mathématique ;



Décrire le modèle obtenu, et calculer la solution mathématique que donne ce modèle ;



Revenir au phénomène et interpréter la solution réelle du problème scientifique.

Ce processus est évidemment long et complexe, et pour certains phénomènes
physiques il n’a été abouti que depuis quelques dizaines d’années. Les exemples qui figurent
au paragraphe suivant sont choisis parmi les expériences classiques.
On constate donc qu’en physique, discipline enracinée dans le réel, le choix des
grandeurs, des unités et des signes associés, s’est élaboré sur plusieurs siècles, en même
temps que les techniques de mesure, et résulte de nombreux compromis, négociations et
conventions pour obéir aussi bien à des impératifs économiques et sociétaux qu’aux
contraintes scientifiques issues la physique elle-même. La cohérence actuelle de la physique
et de son langage n’est donc pas une évidence, et les difficultés conceptuelles des élèves et
étudiants – qui doivent les assimiler tout au long de leur cursus – n’en sont que le reflet.
Ainsi que le disent de Hosson et al. (2018) :
Apprendre la physique, c’est passer progressivement d’un système explicatif à un autre,
un système où le sens des mots mais aussi les causalités à l’œuvre changent : la force
n’est plus la cause du mouvement (ou de la vitesse) mais devient celle de l’accélération.

3. L’INTERPRETATION DES SIGNES DANS L’ENSEIGNEMENT
Lorsque l’on envisage d’enseigner un savoir, l’analyse en termes de signes ne se
substitue pas à celle de la situation qui devra être organisée pour déboucher sur des
connaissances et des savoirs et donc, sur des interprétants idoines. Un exemple a été étudié
Les producteurs d’électricité indiquent les consommations en kilowatts-heure (kW·h) qui fait intervenir un
multiple d’une puissance (kW) et un temps (h) : il s’agit en fait d’une énergie qui pourrait s’exprimer
simplement en joules (1 kW·h = 3 600 kJ).
8 Or on voit parfois sur la route un panneau comme : Boulangerie à 3 Kms, donc à 3 kelvins mètre seconde…
7
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pour l’enseignement de la notion de limite (BLOCH ; GIBEL, 2011) ; Muller a aussi procédé
à l’analyse a priori d’une situation sur la numération Maya proposée dans un manuel pour
l’école primaire (MULLER, 2004), et de nombreuses situations ont été proposées
notamment pour l’enseignement primaire (p. ex dans Briand et Chevallier, 1995). Le fait
d’avoir analysé les interprétants finaux souhaités peut aider à construire une situation, ou
à mener son analyse a priori. Par ailleurs, analyser des tâches en termes sémiotiques permet
un regard a posteriori sur le déroulement de la situation et les productions des élèves (ceci
a été réalisé dans Bloch et Gibel, 2011). Cela permet aussi d’évaluer la compréhension
qu’ont ces élèves des concepts en jeu, et leur maitrise des signes et des calculs relatifs à la
situation et au thème enseigné.

3.1 LE ROLE DES SÉMIOSES DANS LES SITUATIONS MATHEMATIQUES
Dans l’enseignement secondaire ou supérieur, les milieux matériels sont constitués
de symboles et d’objets fortement mathématisés. Ceci nous a conduit à analyser les
organisations sémiotiques disponibles, afin de construire des milieux permettant
d’instaurer une dimension adidactique dans le travail des élèves.
Très clairement, c’est le fait que la sémiose ne soit pas bloquée sur des symboles
canoniques des mathématiques qui permet aux élèves d’investir une dimension heuristique
et de passer des signes par exemple graphiques, vus comme arguments, aux énoncés
mathématiques sur ce qui est nécessairement vrai. Par exemple, la demande de représenter
la fonction réciproque d’une fonction non monotone peut-elle déboucher sur des
théorèmes, comme :


Une fonction f admet une réciproque sur un intervalle si et seulement si elle est monotone
sur cet intervalle ;



La représentation graphique de la fonction réciproque est symétrique de celle de f par
rapport à la droite d’équation y = x.

La situation “Graphiques et chemins” (BLOCH, 2003) permet ainsi de nombreuses
sémioses organisant des aller-retours entre les graphiques et les énoncés.
Nous voyons donc que les interactions des élèves avec une situation peuvent être
analysées dans une perspective peircienne ; il existe, dans les situations à dimension
adidactique, une entropie phénoménologique – un développement de signes propres aux
élèves ou à l’évolution de la situation – qui doit ensuite être refermée sur le savoir. Cette
entropie de signes peut donner lieu, de façon non isolée, à des interprétations nonconformes aux canons mathématiques, ou à une déflation interprétative, c’est-à-dire qu’un
signe mathématique est utilisé mais sans que son sens exact soit maîtrisé : par exemple, des
élèves parleront d’une fonction ayant une limite, mais d’une façon non conforme. Nous
avons observé ce phénomène de nombreuses fois, y compris au niveau licence ; ainsi un
étudiant ne sachant trouver la limite d’une suite de fonctions (fn) déclare : on ne savait pas,
alors on a dit que fn convergeait vers fn+1...
L’existence de ces phénomènes liés aux signes et à leur interprétation contribue à
retourner la question à la didactique : quelles situations construire pour un savoir donné,
en intégrant la dimension sémiotique ? Quels seront les phénomènes d’interprétation dans
ces situations ? Comment ensuite atteindre le savoir ?
Pour Peirce, le savoir n’est que peu atteint dans une démarche d’induction (Peirce,
1995) ; il peut être obtenu par déduction, mais il existe une autre voie qui est celle de
l’abduction : c’est la démarche qui consiste à reconnaître, dans une sémiose, un savoir déjà
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là, ou déjà existant pour la société ; cette démarche ressemble au haha ! de la compréhension
mathématique de Martin Gardner : “Ah, c’était donc cela !” Cette démarche, nous la
reconnaissons dans l’exclamation de l’élève qui reconnaît une fonction et distingue ses
variations de celles de sa variable ; et, par exemple, dans les calculs d’élèves en grande
difficulté qui reconnaissent enfin que 63 peut comporter des facteurs intervenant dans une
multiplication, alors qu’auparavant, pour eux, seul un signe comme 7  9 pouvait
représenter un produit (BLOCH, 2005b).

3.2 FONCTIONS ET UTILISATION DES SIGNES EN PHYSIQUE
Si nous tentons maintenant de lister les tâches à exécuter pour comprendre et
mesurer/calculer sur un phénomène issu d’une expérience en physique, nous aboutissons
aux éléments suivants :


Identifier les grandeurs en jeu dans le phénomène ;



Modéliser, c’est-à-dire ‘simplifier’ le phénomène en ne retenant que les éléments
quantifiables et jugés importants : il s’agit de réduire la complexité en spécifiant des
hypothèses simplificatrices, tout en gardant les caractéristiques pertinentes pour
l’analyse ; par exemple, dans une expérimentation d’interaction mécanique, décider si le
matériau est homogène, isotrope ou non, si le frottement peut être négligé ou non…



Puis seulement, écrire les équations combinant les grandeurs les plus pertinentes, en
respectant les conventions de signes : en mécanique, les contraintes de tension sont
exprimées positivement et celles de compression négativement ; en électricité, en
choisissant un sens du courant ; en thermodynamique, toute énergie qui entre dans un
système est notée positivement et celle qui en sort négativement (règle dite
d’algébrisation des transferts d’énergie).



Résoudre les équations en respectant les règles mathématiques et calculer le résultat en
exprimant les valeurs des grandeurs issues des mesures dans les unités S.I.

Un problème supplémentaire vient des incertitudes des mesures, qui sont inhérentes
aux instruments utilisés : aucune mesure ne peut être exacte, même si les mesures sont
assez fiables pour permettre aux physiciens de conclure de l’existence de modèles à partir
des expériences. Citons E. Borel sur ce point (BOREL, 1913, p. 189) :
(…) la notion de la valeur numérique exacte d’une grandeur physique quelconque est
une pure abstraction mathématique, à laquelle ne correspond aucune réalité. Il s’agit
d’une question tout à fait distincte de celle de la relativité en quelque sorte
métaphysique de nos connaissances. (…) J’admets comme certain que nos mesures sont
assez exactes pour que certains rapports numériques nous soient connus avec une
certaine approximation. (…) non seulement pour mesurer, mais simplement pour
définir une grandeur physique, il est nécessaire de donner des explications
complémentaires d’autant plus longues que l’on veut atteindre une plus grande
précision ; pour une précision infinie, il faudrait des explications d’une longueur infinie,
qui ne pourraient jamais être données ni comprises.

Donc un signe en physique est associé à énormément d’informations non ‘visibles’,
non explicites, et il comporte beaucoup de codifications imposées pour la compréhension
et la communication. Les signes en physique sont donc des légisignes, au sens de Peirce, mais
de nature très contrainte – ce qui complexifie leur utilisation.
Nous constatons donc que les conditions préalables de l’usage des signes en physique
sont encore plus complexes que celles qui prévalent en mathématiques. En mathématiques,
le fait d’avoir mémorisé des règles algébriques, par exemple, peut suffire pour effectuer un
grand nombre de calculs d’équations ; alors qu’en physique, il faudra d’abord avoir élaboré
un schéma de l’expérience en jeu avec tous ses éléments (grandeurs, nature et dimensions
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des composants, phénomènes…). Avant de passer aux équations, l’usager devra donc avoir
établi les notations qu’il peut utiliser, les unités adéquates, les valeurs des constantes –
valeurs qui dépendent totalement des unités.
Remarquons cependant que ce travail préliminaire est une aide à la compréhension
des notions, car une fois que l’on sait de quels objets (nommé système par les physiciens) on
parle, on peut plus facilement être au clair sur les phénomènes étudiés, les signes
nécessaires, et les équations qui les représentent. On peut donc revenir au réel pour
l’interpréter, ce qui est une étape indispensable (voir ci-dessous).
Nous verrons dans la suite que ceci a aussi un sens en mathématiques : des difficultés
peuvent souvent venir de ce que les élèves essayent des calculs automatiques, sans
s’interroger sur les concepts en jeu et donc sur leur représentation sémiotique adéquate
mais aussi sur ce qu’ils signifient. Or une question fréquente des élèves est : A quoi servent
les mathématiques ?

3.3 DES DIFFICULTES DANS L’INTERPRETATION DES SIGNES :
QUELQUES EXEMPLES
Exemples en mathématiques : recherche d’une limite
Introduction à la notion de limite en classe de Première
Dans le courant d’une situation, les signes produits sont une part du processus
d’interprétation ; ils peuvent – ou non, comme dans l’exemple de la fonction réciproque cidessus – être attribués à des interprétants mathématiques. De ce fait, dans la situation du
flocon (BLOCH ; GIBEL, 2011), on constate que la formule donnant l’aire
An = A0 [8/5 – 3/5·(4/9)n] permet à des élèves de percevoir l’aspect fonctionnel. Cela se
manifeste lorsqu’une élève déclare que (4/9)n est un signe de fonction, car c’est cela qui
varie dans l’aire ; elle ajoute que An ne fait pas forcément la même chose que n, c’est-à-dire
qu’elle différencie la fonction de la variable.
Un autre élève E écrit que (4/9)n < 10-p, puis il prend le logarithme décimal, ce qui
donne n·log(4/9) < - p ; il en déduit n > - p/log(4/9) après quoi un élève F demande :
“Pourquoi as-tu changé le sens du signe ?” et il obtient deux réponses : 1) “Parce que log(4/9)
est négatif”, répond E ; 2) “Parce qu’il faut que n grandisse !” ajoute une élève G. On voit donc
que les réponses sont de deux sortes : celle de E est syntaxique, alors que celle de G est
sémantique et renvoie au sens de la situation. Ces deux interprétations se complètent, et
permettent aux élèves de mieux saisir le sens du raisonnement aboutissant au savoir visé :
la limite de la suite·(4/9)n est zéro.
La limite au niveau de la licence
Lors d’une expérimentation conduite en Licence 1 à l’Université de Pau afin de donner
du sens aux concepts mathématiques visés, nous avons relevé des difficultés rencontrées
par les étudiants lors de conjectures sur les situations, ou de calculs non maîtrisés. Ainsi que
nous le disions (Bloch & Gibel, 2020) :
Le décalage de connaissances et de pratiques mathématiques observé lors de la
transition secondaire/supérieur s’avère particulièrement difficile à gérer pour les
étudiants ; en effet le contrat didactique évolue, conduisant les étudiants à une plus
grande responsabilisation liée aux choix :
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des connaissances et des savoirs qu’il convient de mobiliser pour répondre à la
situation de recherche dévolue par l’enseignant ;
du cadre (numérique, géométrique, algébrique, graphique…) qui apparait le plus
adéquat pour répondre à la question posée ;
du mode de raisonnement qu’il faut mobiliser (inductif, déductif, abductif) et la
forme de raisonnement associée (raisonnement par l’absurde, raisonnement par
récurrence, raisonnement ‘direct’ ou par contraposée) pour élaborer la solution ;
de l’interprétation et de l’usage des signes mathématiques, signes dont le niveau de
complexité est élevé, par exemple les quantificateurs.

Ainsi dans la situation « Somme des carrés » (BLOCH ; GIBEL, 2020), il s’agit de
calculer l’aire totale d’une figure constituée d’une somme d’une infinité de carrés Cn dont le
côté est multiplié à chaque étape par ¾ et donc l’aire tend vers zéro (voir figure 1). Or les
étudiants se trouvent confondre parfois les points et leurs coordonnées, et les carrés et leur
3 4
4

aire, en affirmant par exemple que C5=( ) ce à quoi le professeur répond que C5 est un carré
3 4

et (4) est un nombre… Il faut ensuite démontrer que les points Bn, sommets ‘en haut à
droite’ de chaque carré, sont alignés, et que la limite de l’abscisse de ces points ne peut
dépasser 4, puis est égale à 4. Là encore, les étudiants peinent à faire une preuve par
récurrence bien structurée, et à organiser les arguments et les signes : la droite (B1B2) a
pour coefficient directeur -1/3, mais comment prouver que Bn lui appartient ?

Figure 1 : le schéma de la somme des carrés

Cependant nous constatons que l’aboutissement du travail, et la mise au point finale
des signes et des raisonnements, permettent aux étudiants de mieux comprendre le
problème qu’ils ont résolu et les concepts en jeu ; ainsi dans la situation des carrés, il s’agit
d’une somme de série géométrique et il faut déterminer la limite d’une suite de points en
calculant leur abscisse et leur ordonnée. Les mises au point du professeur, et les échanges
entre étudiants, permettent à ces derniers de préciser les résultats trouvés, de comprendre
la différence entre les concepts en jeu – points, nombres, limite, configuration graphique et
objets géométriques – et de mieux maîtriser les formulations.
Ainsi que l’énoncent Rasmussen et Blumenfeld (2007, p. 195) :
An enduring challenge in K-12 mathematics education is to create learning
environments in which students generate, refine, and extend their intuitive and
informal thinking to more sophisticated and formal ways of reasoning.

Remarquons que ces auteurs se réfèrent à une ‘theory of RME - Realistic Mathematics
Education’ qui, dans cette déclaration, nous semble apparentée à la TSD (Théorie des
Situations Didactiques) dans la mesure où son objectif est de faire comprendre les concepts
grâce à des situations qui peuvent partir de problèmes mathématiques – ou de
modélisations de phénomènes physiques, mais posés en termes mathématiques
directement.

27

Comme le disent les auteurs (Ibidem, p. 202) :
Indeed, RME is geared toward enabling students to invent their own methods of
reasoning and solution strategies, leading to a stronger conceptual understanding. (…)
We argue that, if a teacher wants students to reinvent important mathematical ideas, it
the responsibility of that teacher (with appropriate instructional materials) to foster in
students the kind of curiosity and mathematical goals that have the potential to lead to
the intended reinvention.

Un exemple issu d’un problème de physique :
Frottement dynamique sur un plan
Ainsi dans cet article de 2007, Rasmussen et Blumenfeld pose le problème de la
résolution d’équations différentielles linéaires (EDL) du second ordre, obtenue par la
modélisation d’une situation dynamique d’amortissement. Un corps (pavé) de masse m (en
kg) attaché à un ressort de raideur k (en N/m), est posé sur un plan horizontal (humide ou
mouillé) ; il est tiré puis lâché et revient alors en glissant sur le plan en effectuant des
mouvements spiralés complexes dans le plan horizontal avant de retrouver sa position
initiale de repos (figure 2).

Figure 2 : Corps attaché à un ressort et glissant sur un plan
Extraite de Rasmussen et Blumenfeld 2007

Trois forces sont identifiées dans cette situation dans le plan horizontal : la force liée
à l’accélération du corps F1 = m·a où a est l’accélération du corps, la force liée au ressort de
rappel F2 = k·x où x est la distance du corps sur l’axe de départ à la position de repos et une
force d’amortissement dépendant de la vitesse v du corps F3 = b·v où b est un coefficient
d’amortissement (en kg/s) principalement dû au frottement du corps sur le plan.
La deuxième loi de la dynamique de Newton exprime que la somme de toutes les
forces s’exerçant sur le corps sont nulles. On obtient donc une EDL (équation différentielle
linéaire) du second ordre : m·

𝑑2 𝑥
𝑑𝑡 2

+ b·

𝑑𝑥
𝑑𝑡

+ k·x = 0

Si m = 1 kg et k = 2 N/m, cette équation peut se transformer et donner le système
suivant :
𝑑𝑥
=v
𝑑𝑡
𝑑𝑣
= - 2x – bv
𝑑𝑡

où
dx/dt est la vitesse v, et donc dv/dt est l’accélération.
Rasmussen et Blumenfeld présentent deux types de solutions graphiques, avec b = 1
et b = 3, tracées avec un CAS (Computer Algebra System). Les auteurs visent une résolution
graphique du système, mais cette activité doit ensuite revenir au problème de départ et
permettre de conclure sur le comportement du corps qui se déplace sur le plan. Les signes
de l’équation différentielle sont ainsi reliés à un phénomène ‘existant’, qui peut être visible…
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mais qui a nécessité une formalisation à la fois des variables physiques et des outils de
résolution mathématiques. Dans cette expérimentation, les étudiants font des hypothèses
sur les trajectoires du corps et sa vitesse ; mais ces conjectures sont essentiellement
produites sur une résolution graphique de l’équation différentielle (ou du système) et
adressent peut-être trop peu le problème physique de départ.
C’est malheureusement un constat assez fréquent : les questions posées par des
phénomènes physiques ne sont souvent, pour les mathématiciens, qu’un prétexte pour
aboutir à des savoirs exclusivement mathématiques.
Interprétation des signes en physique, suite :
Loi des gaz parfaits
Prenons maintenant un exemple ‘simple’ en thermodynamique, celui de l’équation
des gaz parfaits : P·Vm = R·T où P est la pression, T la température absolue, et Vm est le volume
molaire du gaz étudié, soit le volume correspondant à une mole du gaz ; R est un coefficient
de proportionnalité sur lequel nous allons revenir. On trouve aussi cette formule écrite
comme : P·V = n·R·T, où V est le volume occupé par le gaz.
Mais cette formule conduit à une question primaire : qu’est-ce qu’un gaz parfait ? Cela
existe-t-il dans la nature ? En fait, cette équation est étonnante car elle est valable pour tous
les gaz, quelles que soient leur nature ou leurs compositions, à condition que la pression ne
soit pas trop élevée (moins de 5×105 Pa environ, soit 5 fois la pression atmosphérique). Ce
modèle parfait néglige les interactions entre les molécules de gaz (chocs entre elles) : ceci
est justifié lorsque les pressions sont faibles et les distances entre les molécules très
grandes. Si les pressions deviennent plus importantes, les interactions moléculaires ne sont
plus négligeables et cette formule donne des valeurs qui s’éloignent de celles mesurées. Les
physiciens proposent alors d’autres modèles correcteurs pour étendre le domaine de
validité de leurs formules (Gautron et coll., 2010).
Une autre question est : que représentent n et R ? Et quelles sont leurs unités pour
appliquer la formule sans se tromper ? Le terme n représente une quantité de matière et
s’exprime en moles ; Rappelons qu’une mole regroupe 6,022 04·1023 molécules de la
matière concernée : ce nombre est connu comme le nombre d’Avogadro NA. Le terme R est
la constante des gaz parfaits, une constante fondamentale de la nature.
Cette formule incontournable de la thermodynamique a été établie par deux voies
différentes : d’abord expérimentalement par des mesures de pressions et de volumes à
différentes températures (travaux de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac), puis théoriquement par
une méthode statistique de modélisation des chocs de molécules contre une paroi (par
Ludwig Boltzmann au début du XXe siècle) qui permet de calculer une pression en fonction
de la vitesse quadratique moyenne des molécules. Ces deux voies aboutissent à la même
formulation, prouvant ainsi la pertinence des hypothèses du modèle (chocs des molécules
sur la paroi) et ceci établit en plus le lien entre la température et la vitesse des molécules.
La voie expérimentale donne une valeur de R de 8,314 4 J·mol-1·K-1 et la voie théorique fait
émerger une nouvelle constante fondamentale, cette fois dédiée à l’échelle microscopique :
la constante de Boltzmann k = 1,380 66·10-23 J·K-1. Ces deux constantes sont bien sûr liées
car R = k·NA.
En conclusion de ce bref rappel historique et théorique, il est donc souhaitable que les
expériences faites sur/avec cette équation des gaz parfaits puisse faire le point sur ces
éléments de la formule, afin que les étudiants aient une vue claire des conditions de son
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application et des grandeurs impliquées. De plus, en physique on va décrire très exactement
un dispositif expérimental permettant de faire des mesures de pression, volume,
température, et de calculer – ou d’abord de représenter – les relations entre ces grandeurs.
Ensuite, il est bien entendu possible de faire travailler sur ces éléments de proportionnalité
et sur les fonctions mathématiques auxquelles cela correspond : fonction linéaire ou
fonction inverse, si c’est la température qui est fixée. On peut consulter sur ce point la thèse
de B.M. de Andrade Filho (2020).

CONCLUSION
Une conclusion importante de cette étude est que les contraintes de signes sont aussi
des outils, car elles permettent de reconnaître les objets en jeu dans la situation et
d’interpréter, soit le problème posé en mathématiques, soit le phénomène en jeu en
physique ; et, au final, de gérer les interactions entre techniques mathématiques et
contraintes physiques.
Ce qui ressort aussi de cette étude est qu’en physique il est fondamental de parler des
grandeurs, et des mesures, mais sans amalgamer ces deux notions, et donc dans l’idéal en
consacrant deux moments distincts à leur définition et leur explicitation : sinon l’on s’expose
à des confusions qui ne permettront pas aux étudiants de savoir sur quels objets on est en
train de travailler, et donc quelles procédures sont adéquates : équations aux dimensions,
calculs de formules puis de mesures dans une expérimentation, par exemple.
Finalement, nous espérons avoir montré l’intérêt de l’analyse des sémioses à l’œuvre
dans l’enseignement des mathématiques et de la physique. Cette approche est indispensable
pour que l’enseignante – et les élèves – soient au clair sur la nature des objets (concepts) en
jeu ; cette analyse des phénomènes d’interprétation dans l’enseignement des sciences est
aussi nécessaire pour construire des situations et analyser leur fonctionnement ; de plus,
elle doit permettre de prendre en compte la nature provisoire des interprétants et les
possibles malentendus sémiotiques, afin que ces malentendus puissent être débusqués et
invalidés.
En effet, dans une situation cherchant à instaurer des apprentissages, les signes sont
déterminants dans la construction des interprétations possibles et la démarche
reconnaissant la nécessité des énoncés. Le processus d’interprétation apparaît alors comme
indissociable du rapport entre la situation et les recherches des élèves ; ce processus doit
être maîtrisé pour que le contrat didactique puisse évoluer vers un rapport favorable à un
réel investissement des élèves dans le savoir, et à une interprétation des signes adéquate à
la matière enseignée.
Il s’agit alors d’organiser des situations dans lesquelles le processus de sémiose est
une dimension incontournable du travail, et s’appuie sur une identification claire des
concepts en jeu. Ceci doit être fait en respectant les contraintes de la sémiotique de chaque
discipline, et en donnant du sens aux phénomènes étudiés. Dans cette organisation,
l’existence en fin de session d’une institutionnalisation bien visible des savoirs nous parait
essentielle afin de fixer la définition des concepts et leur formalisation conforme, et afin
d’éviter les ‘à peu près’ qui conduisent des étudiants à confondre tous les signes utilisés et
donc à ne pas identifier clairement les concepts fondamentaux de la discipline et leur sens
dans la discipline concernée.
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A NATUREZA DOS SIGNOS EM MATEMÁTICA E FÍSICA:
PROBLEMAS DE INTERPRETAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS
ISABELLE BLOCH
JEAN DENAPE

INTRODUÇÃO
Tentativas de relacionar ‘Educação Matemática’ e semiótica existem há vários anos.
Os autores em questão geralmente confiam em uma teoria didática do signo, do tipo
significante/significado. Essas teorias penam para explicar a especificidade da
interpretação em matemática: uma vez que os objetos matemáticos são imaginários, os
símbolos que se referem a esses objetos não podem estar ligados de uma forma “natural”
àquilo que representam. Além disso, a interpretação de um mesmo símbolo matemático é
levada a evoluir de acordo com a expertise de quem o utiliza. Existe, portanto, uma dinâmica
de interpretação no ensino da matemática, que nem sempre é levada em conta nas teorias
clássicas do signo.
A problemática dos signos em física é diferente, porque os signos não se referem aos
mesmos tipos de objetos, devido, em particular, à necessária diferenciação de conceitos, que
desenvolvemos neste texto: designar dimensão, grandeza, medida remete a fortes
restrições dos signos. A semiótica geral de Peirce – que temos implementado em análises de
situações – nos permite questionar essa diferença entre signos matemáticos, vistos como
símbolos de conceitos e como ferramentas de cálculo, e signos na física, cuja dimensão
codificada é muito importante – e sobre sua efetiva operacionalidade para a resolução de
problemas. Daremos exemplos em termodinâmica.

1. SIGNOS MATEMÁTICOS, CONCEITOS E OBJETOS
Estudos sobre o ensino de matemática têm mostrado que muitos mal-entendidos de
origem semiótica surgem entre o professor e os alunos: os símbolos matemáticos são
concebidos desde o início, pelo professor, como referindo-se a objetos matemáticos, de
modo que, para alguns alunos, eles não fazem sentido nenhum. Esses mal-entendidos
existem em todos os níveis de ensino, mas podem ser mais visíveis durante as transições
entre ciclos ou instituições de ensino, ou durante as transições entre conteúdos
matemáticos de estudo: é assim que na escola a transição na aritmética/álgebra revela
fenômenos absurdos na manipulação de símbolos algébricos (calculadoras cegas de acordo
com Sackur et al., 2005) enquanto a transição do ensino médio1/superior revela
comportamentos semelhantes de alunos confrontados com o formalismo da análise.
Esclarecer as distorções entre a interpretação esperada e aquela que ocorre no trabalho dos


Tradução de Fábio José Rauen e Bazilicio Manoel de Andrade Filho.
Lab-E3D (Epistémologie et Didactique des Disciplines) – Université de Bordeaux. Courriel : isabelle.bloch@ubordeaux.fr.
 Laboratoire Génie de Production LGP – Université de Toulouse, INP-ENIT Tarbes. Courriel :
jean.denape@enit.fr.
1 No original os autores usaram o termo secundário: colégio (11 a 15 anos, na França) e liceu (15 a 18 anos, na
França). Os tradutores optaram por traduzir como Ensino Médio, dado o conteúdo do texto.
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alunos requer a análise da natureza dos objetos em jogo na atividade matemática; a relação
entre esses objetos e os signos que os representam, a própria natureza desses signos, e a
semiose em jogo – isto é, os processos de produção e de interpretação de signos em
situações didáticas voltadas para o ensino de uma noção matemática.

1.1 CONCEITOS E OBJETOS MATEMÁTICOS
Os muitos textos que estão interessados na natureza dos conceitos matemáticos2
concordam em distinguir diferentes níveis, alguns dos quais relacionados com a filosofia da
matemática. Assim, o trabalho matemático utiliza um dispositivo de signos, símbolos, que
permitem operar, deduzir concepções a partir de dados, construir novos enunciados...
Este nível é o do saber enunciado, do trabalho pragmático de manipulação de
símbolos para deduzir cálculos, enunciar resultados. Poderíamos designar este nível saberes
enunciado, ‘saber’ sendo tomado no sentido de Conne (1992).
Para existir no mundo matemático, símbolos e enunciados toma lugar dentro de uma
teoria relacionada a objetos – assim, cálculos integrais são válidos em uma teoria de
integração, que dá definições de objetos que trata como primitivos, integrais de Riemann,
de Lebesgue…. É também a distinção que fazem Bosch e Chevallard (1999) entre ostensivos
e não ostensivos: o signo ‘integral’ é um ostensivo, a noção de integral é um não ostensivo,
um objeto matemático, ou seja, um conceito. O nível dos conceitos é o que Desanti (1968)
chama de idealidades. Um estudo que se limitasse ao trabalho da matemática completa
poderia parar por aí, porém incluindo as regras de manipulação válidas dos signos, isto é,
todo o formalismo e a lógica formal que permitem controlar o seu bom uso.
Mas se considerarmos o trabalho tanto do matemático como do aluno aprendendo
matemática, devemos descer os níveis que, na história da ciência, os objetos matemáticos
foram escalados da pragmática e considerar os fenômenos que produzem na escrita e na
manifestação da matemática que se está fazendo ou aprendendo. Porém, a matemática é
aprendida em situações em que o aluno, ou o matemático, se depara com questões,
problemas a serem resolvidos, técnicas a serem utilizadas... e essas questões requerem a
implementação, não apenas de teoremas adquiridos (pelo menos para o aluno, porque eles
não são adquiridos em seu nível), mas também uma dimensão heurística onde signos que
não são necessariamente canônicos serão produzidos. Há necessariamente, na matemática
em processo de se fazer, uma personalização, uma dimensão da experiência, que engendra
não um saber acadêmico, mas conhecimento (Conne, ibidem). A TSD (Teoria das Situações
Didáticas) leva em conta essa dimensão quando propõe situações que envolvem uma noção
como forma de resolver um problema, antes de ter institucionalizado essa noção. Essas
situações organizam para o aluno a dimensão de uma experiência funcional em relação aos
objetos matemáticos, experiência à qual conhecimentos estão associados (Bloch, 1999).
Assim, o saber dispensa o conhecimento, mas a experiência está necessariamente associada
a conhecimentos provisórios e não necessariamente bem-formulados, que devem ser
convertidos em saberes. Podemos, portanto, propor o seguinte diagrama (Quadro 1, Bloch,
2005a):

2

Petitot (1991), Deledalle (1990), Descaves (1992), Everaert-Desmedt (1990), Desanti (2008), Marty (1992),
Godino (2002, 2004), Radford (2002, 2004), Bloch (2015), Kidron (2018).
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Conceitos (idealidades)
Objetos matemáticos em uma teoria
Dimensão do formal
Dimensão pragmática:
operar com signos matemáticos
Dimensão da pesquisa em uma situação:
Situação adidática experimentada
Dimensão do saber-fazer:
saberes (dos alunos) sobre as situações
Dimensão da experiência

Práticas associadas aos conceitos
Pesquisa de uma Situação Fundamental
Regras do formalismo, lógica
Técnicas
Saberes
Os signos de resolução da situação
Uso dos signos
(usuais ou não)
Conhecimentos

Quadro 1: Conceitos matemáticos e situações.

A existência dessas diferentes dimensões do conhecimento matemático levanta a
questão dos signos associados a elas e dos meios de conhecê-los e analisá-los. Em particular,
é certamente possível atribuir ao conhecimento provisório, em processo de construção, e à
dimensão heurística presente na aprendizagem, os deslocamentos e desajustes na produção
e interpretação dos signos. Na teoria das situações didáticas, este problema é abordado de
um ponto de vista particular: os signos produzidos, seja qual for seu nível de rigor, não são
considerados estranhos à matemática em questão, são um de seus componentes
necessários, mas que deverão ser ‘fixados’ no saber definitivo.

1.2 ALGUMAS QUESTÕES SOBRE O PAPEL DOS SIGNOS
NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA
Lembramos que o uso mais ou menos consistente dos símbolos não garante a sua
atribuição à conceitos matemáticos pelo aluno. Ora, como os símbolos matemáticos têm
duas funções – símbolos e ferramentas, como nos lembra Chevallard (1996) – é a produção
de signos na resolução de um problema (pertinente quanto ao saber matemático visado)
que atesta o significado que lhes é atribuído: a resolução do problema, com signos canônicos
ou não, é um critério de sentido, enquanto a sua não resolução, mesmo na presença de
signos canônicos, não permite concluir sobre o sentido atribuído a esses signos pelo sujeito
engajado na busca da solução. Assim, um aluno pode usar o que se parece com signos
algébricos, enquanto seus cálculos são pertinentes e não conduzem à solução correta do
problema algébrico. Por exemplo, 3𝑥 = 4 então 𝑥 = 4 − 3... Além disso, os sinais
operativos (mais, menos, multiplicar, dividir) têm regras de uso matemático para saber, e
regras suplementares existem na física. Assim, na matemática, o sinal ‘igual’ significa que
estamos falando sobre dois objetos idênticos, ou tendo o mesmo valor (numérico, por
exemplo), enquanto na física o significado não é o mesmo
Afirmar o que precede é defender a tese – clássica na TSD – de que a produção de
signos é somente um critério de saber numa situação funcional e pertinente com respeito a
esse conhecimento; e que este componente semiótico da atividade em uma situação é um
elemento de progressão e de análise do funcionamento para essa situação. Os estudos sobre
a utilização dos signos no ensino da matemática, embora numerosos, têm frequentemente
levantado a questão a priori dos signos existentes e da sua utilização/apropriação pelo
aluno. Parece-nos que, mais uma vez3, retornar a esta questão constitui uma melhor
abordagem: dada uma situação relevante a um saber identificado, quais são os signos que
se mostram relevantes para a resolução desta situação e quais são apropriados para a
aprendizagem dos alunos? À quais, então, pode ser dado um status de signos matemáticos,
e não apenas de representações pessoais que o aluno tem sobre a situação?
3

Cf. Bloch, 2005a.
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Estamos interessados agora no status – diferente em muitas maneiras – dos signos na
física, e sua complexidade, tanto aqueles que provêm dos próprios signos, como aquelas que
provêm dos conceitos que esses signos explicam e das operações sobre os conceitos e sobre
os fenômenos em jogo.

2. OBJETOS, CONCEITOS E SIGNOS EM FÍSICA
Os estudos em física têm dois objetivos:
●

Compreender a natureza das coisas que nos rodeiam, a saber, definir fenómenos e
grandezas observáveis de uma determinada forma (direta ou indireta) numa
experimentação ou que possam ser deduzidas de outros fenómenos;

●

Estabelecer leis, modelos ou teorias, preferencialmente de forma matematizada,
permitindo uma previsão desses fenômenos.

Trata-se, obviamente, de uma ciência experimental, fundada em observações e
medições; mas veremos que isso frequentemente levanta algumas questões complexas.

2.1 OBJETOS E FENÔMENOS: QUE REALIDADE E QUE MODELIZAÇÃO?
As leis da física exprimem relações ligando grandezas físicas umas às outras. Uma
grandeza física é uma característica de um fenômeno ou de uma substância passível de ser
medida (quantitativamente) ou qualificada (qualitativamente).
Algumas grandezas são “visíveis”, como o comprimento, e foram identificadas muito
cedo na história humana; por outro lado, outras são o resultado de descobertas posteriores
de fenômenos, como a intensidade elétrica; ou elaborações muito mais complexas, como a
noção de energia4. Essa noção de energia é um pilar da física: Newton já havia falado de
energia mecânica no século XVII, mas essa noção de energia foi conceituada e generalizada
somente em meados do século XIX com o princípio da conservação de energia no quadro da
termodinâmica 5. Observe que, ao contrário de uma lei, um princípio não pode ser
demonstrado: trata-se de um axioma (postulado) verificado pela exatidão do conjunto de
suas consequências. Este princípio representa um dos fundamentos da física (nenhuma
exceção foi observada desde sua conceituação há quase 170 anos); é, portanto, correto,
tanto quanto sabemos.
Algumas grandezas são diretamente quantificáveis. Um comprimento é uma
quantidade quantificável e as comparações entre comprimentos são possíveis diretamente,
sem instrumento de medição ou unidade. Outras grandezas não o são – portanto, a cor não
é diretamente quantificável, exceto por seu comprimento de onda (um comprimento,
portanto) – podemos codificá-la, mas não podemos medi-la diretamente. O mesmo ocorre
com a temperatura: nunca se mede uma temperatura diretamente, mede-se por intermédio
A noção de energia é um conceito, uma ideia abstrata: não há representação, não há conhecimento, mas ela
permite cálculos (previsões) e raciocínios. Assim, todo sistema possui certa quantidade de energia que pode
se apresentar em diferentes formas: energia mecânica associada ao seu estado macroscópico (energia
cinética, energia potencial, energia elástica, energia de massa) e energia interna associada à organização
microscópica interna de suas moléculas (energia cinética interna relativa aos movimentos desordenados das
moléculas, energia química, energia de mudança de estado, energia nuclear). Cada tipo de energia está ligado
a uma quantidade particular característica e se manifesta também em circunstâncias particulares, mas, em
cada fenômeno observado, a quantidade de energia associada pode ser calculada por uma fórmula específica.
5 Apenas quatro grandezas têm essa propriedade de conservação: energia, massa, carga elétrica e quantidade de
movimento. Podemos fazer uma analogia com o jogo de xadrez: um bispo inicialmente em uma casa branca
sempre se encontra em uma casa branca, mesmo após vários movimentos (com detalhes desconhecidos...).
4
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de uma grandeza física (chamada de parâmetro termossensível) que varia de acordo com a
temperatura; a variação da temperatura é então associada à variação da grandeza
considerada6. Há muitos tipos de termômetros, como termômetros de dilatação (que mede
uma variação no comprimento), termopares (que mede a temperatura através da variação
da força eletromotriz), termistores (que mede a temperatura através da variação da
resistência elétrica), mas há também técnicas sem contato baseadas na análise de radiação
emitida, como câmeras infravermelhas ou pirômetros, dependendo da faixa de
comprimento de onda estudada.
Isso nos leva a afirmar que, ao contrário do que se possa pensar, certos conceitos em
física são muito abstratos, o que tende a tornar seu ensino complexo. Por exemplo, a noção
de quantidade de matéria – que é uma das sete grandezas básicas – permite fazer uma
ligação conveniente entre o infinitamente pequeno (fenômenos em escala atômica) e nosso
mundo sensível (macroscópico). Ora, as grandezas básicas, definidas mais adiante na seção
2.3, mostram-se aptas a permitir o trabalho sobre todos os fenômenos observáveis, desde
os elementos constituintes da matéria à astrofísica: o que é um resultado extraordinário da
ciência moderna.

2.2 GRANDEZAS, DIMENSÕES, MEDIDAS
As grandezas físicas devem ser consideradas como entidades matemáticas: elas
constituem os fundamentos da física, porque definem os elementos em jogo nos fenômenos
da natureza. Para explicar esses fenômenos, existem leis físicas, que se encaixam em
modelos e teorias. Vamos relembrar o significado desses fundamentos:
●

Uma lei é a tradução empírica de um fenômeno real ou experimental.

●

Um modelo é uma descrição coerente de um fenômeno real, ajustada aos dados
experimentais. Trata-se de uma representação abstrata (intelectual) útil, mas artificial (e
simplificada, portanto, perfectível) dos fenômenos observados: fala-se de “ficção
supervisionada” controlada pela experiência (domínio de validade). Um modelo se apoia
em conceitos da matemática e estende à aplicação de leis ou intervém na construção de
novas leis por seu poder de analogia: um modelo é preditivo e heurístico (ver também a
definição de um modelo dada por Yvain-Prebiski, na seção 2.4).

●

Uma teoria é um vasto sistema explicativo (consistente e heurístico, mas inverificável e
efêmero) que sintetiza um grande número de leis e que dá uma representação unitária (e
fortemente especulativa) de todo um campo da realidade.

Como dizem Dupont e Trotignon (1994):
As grandezas, as unidades, os símbolos, os termos a serem usados para definir uma
relação entre as quantidades e a maneira de escrever as equações são codificados,
padronizados.

Uma grandeza é representada por um símbolo (letra ou sinal). Geralmente é expressa
por um valor numérico de uma medição, seguido por sua unidade (sistema de referência):
X (grandeza) = x (valor numérico) seguido por sua unidade. Vemos, portanto, que o sinal
‘igual’ que aparece nessa escrita não é o mesmo que na matemática: grandeza não é o
mesmo que número, mas à essa grandeza é atribuída uma medida e, portanto, um número
resultante de ‘um sistema de referência cujo a natureza, isto é, sua unidade, deve ser
especificada. Portanto, a propriedade de identidade denotada, em matemática, pelo sinal de
‘igual’ não é verificada aqui. Ora, essa característica do sinal de “igual” neste caso não é
6

Também não existe um padrão de temperatura: é ilusório querer um objeto de referência rotulado 20.000°C.
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geralmente destacada no ensino, sem dúvida porque parece óbvia para professores de
física. Outro exemplo dessa não identidade é a escrita: 1min = 60s; ora, 1 não é igual a 60, é
claro, mas o tempo representado é o mesmo7... Isso, portanto, refere-se a uma quantidade e
seu valor; mas não se pode fazer operações de identidade com este sinal de ‘igual’, em
particular a transitividade não é válida.
Além disso, observe que o número limitado de letras do alfabeto (mesmo que
recorramos também ao alfabeto grego e a muitos índices ou expoentes) torna a escolha dos
símbolos das grandezas um problema real: quando uma letra simboliza vários tamanhos,
seu significado é determinado por o contexto. Este contexto deve, portanto, ser conhecido e
dominado pelo aluno.
Dimensão de uma grandeza
As grandezas da mesma natureza (que podem ser comparadas entre si:
comprimentos, espessuras, diâmetros, distâncias, alturas, comprimentos de onda, etc.)
formam conjuntos homogêneos: dizemos que têm a mesma dimensão. Assim, duas
grandezas são homogêneas se tiverem a mesma dimensão. Uma grandeza sempre tem a
mesma dimensão, independentemente do sistema de unidades usado. Em outras palavras,
a dimensão de uma grandeza é independente do sistema de unidades em que é expressa;
este é um ponto muito importante na definição das grandezas, pois permite referir-se
apenas à natureza das grandezas envolvidas na descrição de um fenômeno.
Grandezas fundamentais
Existem sete grandezas básicas: é o menor número possível de grandezas
consideradas independentes umas das outras, a partir da qual podemos definir outras
grandezas por meio de equações. A escolha das grandezas de base é, até certo ponto,
arbitrária. Esta escolha é motivada pelo desejo de unificar e simplificar as leis em um
sistema coerente de equações, leis que se verificam independentemente das unidades de
medida. As leis da mecânica são, portanto, baseadas em três grandezas básicas:
comprimento, massa e tempo; as leis da termodinâmica em cinco grandezas: comprimento,
massa, tempo, quantidade de matéria e temperatura. Essas sete grandezas fundamentais
permitem o estudo de todos os fenômenos físicos conhecidos até hoje.
A cada grandeza de base, associamos uma dimensão de base (quadro 2):
Grandeza
Comprimento
Massa
Tempo
Intensidade de corrente elétrica
Temperatura
Quantidade de matéria
Intensidade luminosa

Símbolo
l
m
t
I
T
n
I

Dimensão
L
M
T
I
Θ
N
J

Quadro 2: Grandezas e dimensões

7 O padrão para escrever unidades de tempo muitas vezes não é respeitado na sociedade: muitas vezes, podemos

ver ‘minuto’ escrito como mn, ou mesmo por um apóstrofo, e ‘segundo’ com dois apóstrofos, que então
designam minutos ou segundos angulares e não de tempo (por exemplo, o título da revista 28’ veiculada na
televisão todas as noites, porém, refere-se a 28 minutos de tempo e não de ângulo...).
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Podemos ver que os padrões de escrita são impostos por essas regras: assim, os
símbolos de grandezas estão em itálico, e os símbolos de dimensão estão padronizados e
escritos em caracteres verticais maiúsculos (AFNOR Norma ISO 318). Vê-se assim que a
grandeza temperatura é denotada por T (em itálico) enquanto este mesmo símbolo T (à
direita) caracteriza a grandeza do tempo. Da mesma forma, a intensidade (elétrica9 ou
luminosa) é frequentemente observada com o mesmo símbolo I, mas suas respectivas
dimensões são I e J porque são fenômenos distintos. Note que este imperativo de codificação
existe muito menos em matemática: certamente sinais de integral ou de soma infinita são
estabelecidos e conhecidos, por outro lado podemos designar uma função, por exemplo, por
𝑓 ou 𝑔 ou ℎ... em itálico também, porque esses são os parâmetros fixos que estão em
caracteres diretos.
Todas as grandezas físicas, exceto as grandezas básicas, são chamadas de grandezas
derivadas: a dimensão de uma grandeza derivada X é escrita [X] entre colchetes e é expressa
por um produto de potências das sete dimensões básicas, onde as letras gregas são
α β γ δ ε ζ η
expoentes indicando a potência da dimensão de base: [X] = L M T I Θ N J . As
dimensões básicas são, portanto, escritas sem colchetes usando notação científica não
fracionária (com expoentes positivos ou negativos).
Fisicamente, pode-se comparar (isto é, igualar, adicionar ou subtrair) apenas
quantidades da mesma dimensão; assim, os dois membros de uma equação têm
necessariamente a mesma dimensão.
Vamos dar um exemplo de determinação da dimensão de uma grandeza derivada: a
dimensão de uma resistência elétrica R é determinada a partir de uma relação literal como
P = R·I2 onde P é uma potência e I uma intensidade elétrica. Convertemos esta relação em
uma equação dimensional tal que R = P·I-2. onde I é a dimensão de uma intensidade
elétrica (dimensão de base, portanto, anotada sem colchetes). O resto do cálculo consiste
em expressar a dimensão de uma potência apoiando-se em relações literais como antes até
se chegar apenas a um produto de dimensões básicas. Para a resistência elétrica, chegamos
a R = ML2T-3I-2: uma resistência elétrica, portanto, depende de quatro grandezas básicas, a
saber duas grandezas específicas para o objeto (sua massa e seu comprimento) e duas
grandezas ambientais (o tempo que passa e a intensidade elétrica que o atravessa), os
expoentes fornecem informações sobre a importância dessas diferentes grandezas. Uma
resistência elétrica é, portanto, um exemplo de uma quantidade particularmente complexa.
O conceito de homogeneidade é uma ferramenta para verificar a consistência das leis
físicas, mas também uma ferramenta de elaboração de leis. Por exemplo, medições
experimentais, realizadas com diferentes fluidos circulando em uma tubulação, nos levam a
supor que a velocidade do fluxo 𝑣 do fluido parece depender apenas da pressão 𝑃 no fluido
e de sua densidade ρ, ou seja, v = f (P, ρ). Essa lei empírica (função) deve respeitar a
homogeneidade, o que permite especificar se essa suposição é pertinente e tem a forma
precisa da lei. Para isso, basta escrever a equação com dimensões v = Pa·ρb onde 𝑎 e 𝑏
são expoentes a serem determinados, expressando essas três grandezas por suas dimensões
básicas, a saber: LT-1 = (ML-1T-2)a·(ML-3)b, então identificando cada quantidade em cada
membro da equação, o que dá três equações para duas incógnitas. O resultado dá a = ½ e b
𝑃

= – ½: a forma da lei é, assim, a forma v = k √𝜌 onde k é um fator de proporcionalidade (k ∈
ℝ, sem dimensão) determinada com base em dados experimentais.

8
9

Correspondente francesa das normas da ABNT no Brasil.
A intensidade da corrente elétrica dependente do tempo é representada em vários livros didáticos brasileiros
como i, ou seja, em itálico, porém minúsculo.
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Além disso, existem grandezas adimensionadas: quando todos os expoentes da
expressão dimensional de uma grandeza são zero, sua dimensão é igual a 1: fala-se de uma
grandeza “adimensional”. Assim, a densidade é uma grandeza adimensional: é uma razão de
duas densidades. Da mesma forma, expressões logarítmicas e exponenciais, bem como
funções trigonométricas (seno, cosseno, tangente...) não têm dimensão (são números, mas
não grandezas).
Extensividade e intensidade das quantidades
Para finalizar, os físicos distinguem dois tipos de grandezas:
●

As grandezas extensivas (do tipo “densidade”) dependem da quantidade de matéria, ou
seja, do tamanho do objeto considerado: massa, volume, comprimento, força, trabalho,
calor, energia...

●

As grandezas intensivas (do tipo “campos”, quer dizer definidas em cada ponto) são
independentes da quantidade de material: pressão, temperatura, densidade...

A diferença fundamental é que grandezas extensivas são aditivas, enquanto
grandezas intensivas não são. Outras propriedades também estão associadas a elas: assim,
a proporção de duas grandezas extensivas leva, em geral, a uma grandeza intensiva.

2.3 O SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES – S.I.
As grandezas são calculadas ou medidas a partir de um sistema de referência coerente
baseado em padrões. O mais reconhecido hoje é o Sistema Internacional de Unidades,
adotado em 1960 pela 11ª CGPM (Conferência Geral de Pesos e Medidas) e, então,
regularmente revisado para melhorar a precisão dos padrões. Este sistema de referência é
composto por sete unidades básicas correspondentes às sete grandezas básicas (Quadro 3).
Apenas três países não aderiram: Libéria, Mianmar e Estados Unidos. Essas decisões
políticas têm riscos: a confusão entre diferentes sistemas de unidades levou à perda da
sonda espacial americana Mars Climate Orbiter em 1999.
As unidades foram escolhidas de forma que as equações entre grandezas e valores
numéricos tenham exatamente a mesma forma, sem a necessidade de introdução de fator
de correção (do tipo “equivalente mecânico do calor”...).
Grandeza
Comprimento
Massa
Tempo
Intensidade de corrente elétrica
Temperatura
Quantidade de matéria
Intensidade de luminosidade

Unidade
metro
quilograma
segundo
ampere
kelvin
mol
candela

Símbolo
m
kg
s
A
K
mol
cd

Quadro 3: Unidades do Sistema Internacional

Lembremos a definição dessas unidades, fixada pela CGPM, com o ano de adoção:
●

O metro é o comprimento do caminho percorrido no vácuo pela luz por um período de
1/299 792 458 de segundo (definição adotada em 1983).

●

O quilograma (igual à massa do protótipo internacional do quilograma desde 1889) é
agora definido por um cálculo matemático mais preciso, independentemente de qualquer
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objeto físico, a partir da constante de Planck (h = 6,626 070 15 × 10−34 kg·m2·s−1), o metro
e o segundo (2018).
●

O segundo é a duração de 9 192 631 770 períodos de radiação correspondentes à transição
entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133 (1968).

●

O ampere é a intensidade de uma corrente constante que, mantida em dois condutores
paralelos retilíneos de comprimento infinito e de seção circular desprezível e colocados a
uma distância de 1 metro um do outro no vácuo, produziria entre esses dois condutores
uma força igual a 2·10-7 newtons por metro de comprimento (1946-1948).

●

O Kelvin é a fração 1/273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água
(1968).

●

O mol é a quantidade de matéria em um sistema contendo tantas entidades elementares
quanto átomos em 0,012 quilograma de carbono 12. Trata-se convencionalmente de um
agrupamento de 6,022 0451023 entidades, ou seja, 602 trilhões de trilhões de átomos...
(1971). Ao usar o mol, as entidades elementares devem ser especificadas: podem ser
átomos, moléculas, íons, elétrons, outras partículas ou grupos específicos de tais
partículas.

●

A candela é a intensidade luminosa, em uma determinada direção, de uma fonte que emite
radiação monocromática de frequência 540·1012 hertz e cuja intensidade de energia nesta
direção é de 1/683 watt por esteradiano (1979).

Todas as outras unidades do sistema internacional são unidades derivadas de
produtos das unidades básicas: volume em m³, velocidade em m·s-1... Algumas unidades
derivadas adotaram nomes especiais: força em newtons (N), pressão em pascais (Pa),
energia em joules (J), potência em watts (W)...
Duas unidades derivadas têm um status particular:
●

O radiano (rad) é o ângulo plano entre dois raios que, na circunferência de um círculo,
interceptam um arco de comprimento igual àquele do raio.

●

O esteradiano (sr) é o ângulo sólido que, tendo seu vértice no centro de uma esfera, recorta
na superfície desta esfera uma área igual àquela de um quadrado tendo por dimensão o
raio da esfera.

Trata-se, portanto, de uma razão de dois comprimentos para o radiano e de uma razão
de duas áreas para o estereadiano: essas duas unidades são adimensionais.
O sistema internacional de unidades (constituído de suas unidades de base e de suas
unidades derivadas) forma um sistema de unidades coerentes: quando as quantidades são
expressas nas unidades de base do SI, sua combinação fornece um resultado nas unidades
do SI. O uso de unidades fundamentais ou derivadas do SI é, portanto, fortemente
recomendado para raciocínio em física, a fim de evitar erros de cálculo.
Por último, existem unidades legais cuja utilização é autorizada por lei aprovada pelo
Parlamento para unidades de uso comum, como a hora, o litro, o grau Celsius ou o bar, sendo
esta última utilizada nomeadamente na hidráulica. Essas unidades não coerentes devem ser
convertidas para o S.I. para fazer os cálculos (respectivamente em segundos, em metros
cúbicos, em kelvins ou em pascais)10. Por outro lado, unidades antigas são proibidas
(atmosfera, torr, calorias, cavalos de força...). Lembre-se também que, como dissemos,
alguns países – como os EUA – não utilizam o SI, o que dificulta as interações não apenas
entre físicos, mas também entre industriais...

10

Os produtores de eletricidade indicam o consumo em quilowatt-hora (kWh) que envolve um múltiplo de uma
potência (kW) e um tempo (h): é na verdade uma energia que poderia ser expressa simplesmente em joules
(1 kWh = 3.600 kJ).
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Também existe um padrão para notações de medidas; assim, uma unidade não inclui
um sinal de plural e um espaço ininterrupto separa o número da designação desta unidade:
50 km por cinquenta quilômetros11.
Antes de estar nessas medidas e cálculos, é necessário ainda ter construído uma
descrição contabilizável – em certo sentido que depende das quantidades envolvidas – do
fenômeno estudado. Este é o papel da modelagem.

2.4 MODELO E MODELAGEM
Para poder analisar fenômenos e calcular em física, é necessário modelar os fatos
observados, o que envolve etapas para passar do fenômeno “bruto” à uma representação
matemática. Sonia Yvain-Prebiski descreve esses estágios (YVAIN-PREBISKI, 2018):
●
●
●
●

Escolher um “fragmento de realidade” fictício, mas realista, que é uma simplificação
do fenómeno real, mas que poderá ser medida;
Relacionar elementos matemáticos coerentes com o fenômeno; e, em seguida, fazer
o tratamento matemático;
Descrever o modelo obtido e calcular a solução matemática dada por este modelo;
Voltar ao fenômeno e interpretar a solução real do problema científico.

Esse processo é obviamente longo e complexo e, para alguns fenômenos físicos, só foi
concluído depois de algumas décadas. Os exemplos que figuram no parágrafo seguinte são
escolhidos a partir de experimentos clássicos.
Podemos, portanto, constatar que em física, disciplina enraizada na realidade, a
escolha das grandezas, das unidades e dos signos associados se desenvolveu ao longo de
vários séculos ao mesmo tempo que as técnicas de medição, e é o resultado de inúmeros
compromissos, negociações e convenções para obedecer aos imperativos econômicos e
sociais, bem como às restrições científicas decorrentes da própria física. A coerência atual
da física e de sua linguagem não é, portanto, óbvia, e as dificuldades conceituais dos alunos
– que devem assimilá-las ao longo do curso – são apenas um reflexo disso. Conforme
afirmado por Hosson & al. (2018):
Aprender física significa passar gradualmente de um sistema explicativo a outro, um
sistema onde não apenas o significado das palavras, mas também as causalidades no
trabalho mudam: a força não é mais a causa do movimento (ou da velocidade), mas
deriva da aceleração.

3. A INTERPRETAÇÃO DOS SIGNOS NO ENSINO
Ao considerar o ensino de um saber, a análise em termos de signos não substitui a da
situação que terá de ser organizada para conduzir ao conhecimento e aos saberes e,
portanto, aos interpretantes adequados. Um exemplo foi estudado para ensinar a noção de
limite (BLOCH; GIBEL, 2011); Muller também realizou a análise a priori de uma situação na
numeração maia proposta em um livro didático para a escola primária (MULLER, 2004), e
muitas situações foram propostas em particular para a educação primária (por exemplo, em
Briand e Chevallier, 1995). O fato de ter analisado os interpretantes finais desejadas pode
ajudar a construir uma situação, ou a fazer sua análise a priori. Além disso, analisar as
11

No entanto, às vezes vemos uma placa na estrada como: padaria a 3 km, portanto, a 3 kelvins metros por
segundo...
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tarefas em termos semióticos permite olhar a posteriori para o desenrolar da situação e das
produções dos alunos (isso foi feito em Bloch e Gibel, 2011). Também ajuda a avaliar a
compreensão desses alunos sobre os conceitos envolvidos e seu domínio dos sinais e
cálculos relacionados à situação e ao tema ensinado.

3.1 O PAPEL DAS SEMIOSES NAS SITUAÇÕES MATEMÁTICAS
No ensino médio ou superior, os milieux12 materiais são constituídos de símbolos e
objetos altamente matematizados. Isso nos levou a analisar as organizações semióticas
disponíveis, a fim de construir ambientes que permitissem estabelecer uma dimensão
adidática no trabalho dos alunos.
Muito claramente, é o fato de a semiose não estar bloqueada nos símbolos canônicos
da matemática que permite aos alunos investir uma dimensão heurística e passar de signos,
por exemplo gráficos, vistos como argumentos, a enunciados matemáticas sobre o que é
necessariamente verdadeiro. Por exemplo, a demanda para representar a função recíproca
de uma função não monótona pode levar a teoremas, como:
●

Uma função 𝑓 admite uma função recíproca em um intervalo se e somente se for
monótona neste intervalo;

●

A representação gráfica da função recíproca é simétrica à de 𝑓 em relação à reta da
equação y = x.

A situação “Gráficos e caminhos” (BLOCH, 2003) permite, assim, muitas semioses se
organizando em torno de idas e vindas entre gráficos e enunciados.
Vemos, portanto, que as interações dos alunos com uma situação podem ser
analisadas a partir de uma perspectiva peirciana; há, nas situações com dimensão adidática,
uma entropia fenomenológica – um desenvolvimento de signos próprios dos alunos ou da
evolução da situação – que deve então ser fechada sobre o saber. Esta entropia de signos
pode dar origem, de forma não isolada, a interpretações que não se coadunam com os
cânones matemáticos, ou à deflação interpretativa, ou seja, utiliza-se um signo matemático,
mas sem dominar o seu significado exato: por exemplo, de alunos falando sobre uma função
que tem um limite, mas de forma não conforme. Já vimos esse fenômeno muitas vezes,
inclusive na graduação; assim, um aluno que não sabe encontrar o limite de uma sequência
de funções (fn) declara: não sabíamos, então dissemos que fn convergia para fn+1...
A existência desses fenômenos ligados aos signos e à sua interpretação contribui para
voltar à questão didática: Que situações construir para um determinado saber, integrando
a dimensão semiótica? Quais serão os fenômenos de interpretação nessas situações? Como
então obter o saber?
Para Peirce, o saber dificilmente é alcançado em um processo de indução (PEIRCE,
1995); pode ser obtido por dedução, mas há outra forma que é a abdução: é a etapa que
consiste em reconhecer, em uma semiose, um saber já lá, ou já existente para a sociedade;
essa abordagem se parece como o “Ah!” da compreensão matemática de Martin Gardner:
“Ah, então era isso!” Reconhecemos essa abordagem na exclamação do aluno que reconhece
uma função e distingue suas variações daquelas de sua variável; e, por exemplo, nos cálculos
de alunos em grande dificuldade que finalmente reconhecem que 63 pode incluir fatores
que intervêm em uma multiplicação, ao passo que anteriormente, para eles, apenas um sinal
como 7  9 poderia representar um produto (BLOCH, 2005b).

12

Os tradutores optaram por manter os termos milieu e milieux em francês, por considerarem que a tradução
para a língua portuguesa não daria conta do sentido considerando neste texto.
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3.2 FUNÇÕES E UTILIZAÇÃO DOS SIGNOS EM FÍSICA
Se tentarmos agora listar as tarefas a serem realizadas para compreender e
medir/calcular um fenômeno resultante de um experimento em física, chegaremos aos
seguintes elementos:
●

Identificar as grandezas em jogo no fenômeno;

●

Modelar, ou seja, ‘simplificar’ o fenômeno, retendo apenas os elementos quantificáveis
considerados importantes: trata-se de reduzir a complexidade especificando hipóteses
simplificadoras, mas mantendo as características pertinentes para a análise; por exemplo,
em um experimento de interação mecânica, decidir se o material é homogêneo, isotrópico
ou não, se o atrito pode ser desprezado ou não...

Só então, escrever as equações combinando as grandezas mais pertinentes,
respeitando as convenções dos signos: na mecânica, as tensões de tração são expressas
positivamente e as de compressão negativamente; na eletricidade, escolhendo a direção da
corrente; na termodinâmica, qualquer energia que entra em um sistema é anotada
positivamente e aquela que sai negativamente (regra conhecida como algebraização das
transferências de energia).
Resolver as equações respeitando as regras matemáticas e calcular o resultado
expressando os valores das grandezas resultantes das medições em unidades S.I.
Um problema adicional surge com as incertezas das medições, que são inerentes aos
instrumentos usados: nenhuma medição pode ser exata, mesmo que as medições sejam
confiáveis o suficiente para permitir que os físicos concluam a existência de modelos a partir
dos experimentos. Citemos E. Borel neste ponto (BOREL, 1913, p.189):
(...) a noção do valor numérico exato de qualquer grandeza física é uma abstração
matemática pura, à qual nenhuma realidade corresponde. Trata-se de uma questão
totalmente separada da relatividade um tanto metafísica de nosso conhecimento. (...)
Aceito como certo que nossas medidas são precisas o suficiente para que certas razões
numéricas nos sejam conhecidas com uma certa aproximação. (...) não só para medir,
mas simplesmente para definir uma grandeza física, é preciso dar explicações
adicionais, desde que queiramos ter uma precisão maior; para precisão infinita, seriam
exigidas explicações de comprimento infinito, que nunca poderiam ser dadas ou
compreendidas.

Portanto, um signo na física está associado a muitas informações não visíveis e não
explícitas e tem muitas codificações impostas para compreensão e a comunicação. Os signos
em física são, portanto, legi-signos, no sentido de Peirce, mas de natureza muito restrita – o
que complexifica sua utilização.
Contatamos, portanto, que os pré-requisitos para o uso de signos na física são ainda
mais complexos do que aqueles que prevalecem na matemática. Em matemática, o fato de
ter memorizado regras algébricas, por exemplo, pode ser suficiente para realizar um grande
número de cálculos de equações; enquanto em física, será necessário primeiro desenvolver
um esquema da experiência em jogo com todos os seus elementos (grandezas, natureza e
dimensões dos componentes, fenômenos, etc.). Antes de passar às equações, o usuário deve,
pois, estabelecer as notações que pode usar, as unidades adequadas, os valores das
constantes – valores que dependem totalmente das unidades.
Observemos, no entanto, que este trabalho preliminar é uma ajuda para a
compreensão dos conceitos, pois uma vez que sabemos de quais objetos (chamados de
sistema pelos físicos) estamos falando, podemos ter mais clareza sobre os fenômenos
estudados, os signos necessários e as equações que os representam. Podemos, portanto,
voltar à realidade para interpretá-la, o que é uma etapa indispensável (veja abaixo).
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Veremos a seguir que isso também tem um significado em matemática: as dificuldades
podem frequentemente advir do que os alunos experimentam em cálculos automáticos, sem
se questionar sobre os conceitos em jogo e, portanto, sobre sua representação semiótica
adequada, mas também sobre o que elas significam. Ora, uma pergunta frequente dos alunos
é: para que serve a matemática?

3.3 DIFICULDADES NA INTERPRETAÇÃO DOS SIGNOS:
ALGUNS EXEMPLOS
Exemplo em matemática: pesquisa do limite
Introdução a noção de limite: primeira
No decorrer de uma situação, os signos produzidos fazem parte do processo de
interpretação; eles podem ou não, como no exemplo da função inversa acima – ser
atribuídos a interpretantes matemáticos. Portanto, na situação de floco (BLOCH; GIBEL,
2011), vemos que a fórmula para a área An = A0 [8/5 – 3/5·(4/9)n] permite que os alunos
percebam o aspecto funcional. Isso se manifesta quando um aluno declara que que (4/9) n
é um signo de função, pois é isso que varia na região; ela acrescenta que An não faz
necessariamente a mesma coisa que n, ou seja, diferencia a função da variável.
Outro estudante E escreve que (4/9)n < 10-p, então ele pega o logaritmo decimal, que
dá n·log(4/9) < – p; ele deduz n > – p/log(4/9); após, um aluno F pergunta: “Por que você
mudou o sentido do sinal?” e obtém duas respostas: 1) “Porque log (4/9) é negativo”,
responde E; 2) “Porque n deve crescer!” acrescenta um aluno G. Vemos, portanto, que as
respostas são de dois tipos: a de E é sintática, enquanto a de G é semântica e se refere ao
significado da situação. Estas duas interpretações complementam-se e permitem aos alunos
compreender melhor o significado do raciocínio que conduz ao conhecimento pretendido:
o limite da sequência (4/9)n é zero.
O limite no nível da licenciatura
Durante uma experiência realizada na Licenciatura 1 da Universidade de Pau com o
objetivo de dar sentido aos conceitos matemáticos visados, constatamos as dificuldades
encontradas pelos alunos durante conjecturas sobre situações ou cálculos não dominados.
Como dissemos (BLOCH; GIBEL, 2020):
A lacuna entre o conhecimento matemático e a prática observada durante a transição
do ensino médio/superior é particularmente difícil para os estudantes administrarem;
de fato, o contrato didático evolui, levando os alunos a uma maior responsabilidade
quanto às escolhas:
● dos conhecimentos e saberes que devem ser mobilizados para responder à situação
de investigação desenvolvida pelo docente;
● do quadro (numérico, geométrico, algébrico, gráfico etc.) que se afigura mais
adequado para responder à pergunta formulada;
● do modo de raciocínio que deve ser mobilizado (indutivo, dedutivo, abdutivo) e a
forma de raciocínio associada (raciocínio pelo absurdo, raciocínio por recorrência,
raciocínio ‘direto’ ou contraposto) para elaborar a solução;
● da interpretação e utilização de signos matemáticos, signos com elevado nível de
complexidade, por exemplo, quantificadores.

46

Assim, na situação de “soma dos quadrados” (Bloch & Gibel, 2020), trata-se de
calcular a área total de uma figura constituída pela soma de um número infinito de
quadrados Cn, cujo lado é multiplicado a cada passo de ¾ e, portanto, a área tende para zero
(ver figura 1). Ora, os alunos confundem às vezes os pontos com suas coordenadas, e os
3 4

quadrados com suas áreas, afirmando, por exemplo, que C5=(4) , ao qual o professor
3 4

responde que C5 é um quadrado e(4) é um número... Devemos então provar que os pontos

Bn, vértices ‘no canto superior direito’ de cada quadrado, estão alinhados, e que os o limite
da abscissa desses pontos não pode exceder 4, então é igual a 4. Nesse caso, novamente, os
alunos penam para fornecer uma prova de indução bem estruturada e para organizar os
argumentos e os sinais: a linha (B1B2) tem por coeficiente de direcionamento – 1/3, mas
como provar que Bn pertence a ele?

Figura 1: Esquema da soma de quadrados

No entanto, constatamos que a resultado do trabalho, e o desenvolvimento final de
signos e raciocínios, permitem aos alunos compreender melhor o problema que resolveram
e os conceitos envolvidos; assim, na situação dos quadrados, trata-se de uma soma de séries
geométricas e é necessário determinar o limite de uma série de pontos calculando sua
abcissa e suas ordenada. Os ajustes do professor e as trocas entre os alunos permitem que
esses especifiquem os resultados encontrados, compreendam a diferença entre os conceitos
em jogo – pontos, números, limite, configuração gráfica e objetos geométricos – e dominem
melhor as formulações.
Como Rasmussen e Blumenfeld (2007, p. 195) colocaram:
An enduring challenge in K-12 mathematics education is to create learning
environments in which students generate, refine, and extend their intuitive and
informal thinking to more sophisticated and formal ways of reasoning.13

Note-se que estes autores se referem a uma ‘theory of RME – Realistic Mathematics
Education’ que, nesta asserção, parece-nos estar relacionada com a TSD (Teoria das
Situações Didáticas) na medida em que tem por objetivo fazer compreender os conceitos
através de situações que comecem com problemas matemáticos – ou com a modelagem de
fenômenos físicos, mas colocados em termos matemáticos diretamente.
Como dizem os autores (Ibidem, p. 202):

13 Nota dos tradutores: Um desafio permanente no ensino fundamental e médio de matemática é criar ambientes

de aprendizagem nos quais os alunos gerem, refinem e estendam seu pensamento intuitivo e informal para
formas mais sofisticadas e formais de raciocínio.
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Indeed, RME is geared toward enabling students to invent their own methods of
reasoning and solution strategies, leading to a stronger conceptual understanding. (…)
We argue that, if a teacher wants students to reinvent important mathematical ideas, it
the responsibility of that teacher (with appropriate instructional materials) to foster in
students the kind of curiosity and mathematical goals that have the potential to lead to
the intended reinvention14.

Um exemplo retirado de um problema de física:
Atrito dinâmico em um plano
Assim, neste artigo de 2007, Rasmussen e Blumenfeld colocam o problema da
resolução de equações diferenciais lineares de segunda ordem (EDL), obtidas pela
modelagem de uma situação dinâmica de amortecimento. Um corpo (pedra de
pavimentação) de massa m (em kg) preso a uma mola de rigidez k (em N/m), é colocado
sobre um plano horizontal (úmido ou molhado); ele é puxado e solto, e então retorna
deslizando no plano, realizando movimentos espirais complexos no plano horizontal antes
de retornar à sua posição inicial de repouso (figura 2).

Figura 2: Corpo preso a uma mola e deslizando em um plano.
Extraído de Rasmussen et Blumenfeld, 2007

Três forças são identificadas nesta situação no plano horizontal: a força ligada à
aceleração do corpo F1 = m·a, onde a é a aceleração do corpo; a força ligada à mola de retorno
F2 = k·x, onde x é a distância do corpo sobre o eixo de partida para a posição de repouso; e
uma força de amortecimento dependendo da velocidade v do corpo F3 = b·v onde b é um
coeficiente de amortecimento (em kg/s) principalmente devido ao atrito do corpo sobre o
plano.
A segunda lei da dinâmica de Newton expressa que a soma de todas as forças que
atuam no corpo é zero. Obtemos, assim, um EDL de segunda ordem (equação diferencial
𝑑2 𝑥

𝑑𝑥

linear): m· 𝑑𝑡 2 + b· 𝑑𝑡 + k·x = 0
Se m = 1 kg e k = 2 N/m, esta equação pode ser transformada e gerar o seguinte
sistema:
𝑑𝑥
=v
𝑑𝑡
𝑑𝑣
= – 2x – bv
𝑑𝑡

onde dx/dt é a velocidade v e, assim, dv/dt é a aceleração.

14

Nota dos tradutores: Na verdade, o RME é voltado para permitir que os alunos inventem seus próprios
métodos de raciocínio e estratégias de solução, levando a uma compreensão conceitual mais forte. (...)
Argumentamos que, se um professor deseja que os alunos reinventem ideias matemáticas importantes, é
responsabilidade desse professor (com materiais didáticos apropriados) estimular nos alunos o tipo de
curiosidade e objetivos matemáticos que têm o potencial de conduzir aos objetivos pretendidos reinvenção.
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Rasmussen e Blumenfeld apresentam dois tipos de soluções gráficas, com b = 1 e b =
3, plotadas com um CAS (Computer Algebra System). Os autores visam a uma resolução
gráfica do sistema, mas esta atividade deve retornar em seguida ao problema inicial e
permitir concluir sobre o comportamento do corpo que se move sobre o plano. Os signos da
equação diferencial estão, assim, ligados a um fenômeno “existente”, que pode ser visível...
mas que demanda por uma formalização tanto das variáveis físicas quanto das ferramentas
de resolução matemática. Neste experimento, os alunos fazem hipóteses sobre as trajetórias
do corpo e sobre sua velocidade; mas essas conjecturas são essencialmente produzidas em
uma resolução gráfica da equação diferencial (ou do sistema) e talvez resolva muito pouco
o problema físico original.
Infelizmente, esta é uma observação bastante frequente: as questões colocadas pelos
fenômenos físicos muitas vezes são, para os matemáticos, apenas um pretexto para chegar
a saberes exclusivamente matemáticos.
Interpretação de signos em física, continuação:
Lei dos gases ideais
Tomemos agora um exemplo ‘simples’ em termodinâmica, aquele da equação dos
gases perfeitos: P·Vm = R·T, onde P é a pressão, T a temperatura absoluta, e Vm é o volume
molar do gás estudado, ou o volume correspondente a um mol do gás; R é um coeficiente de
proporcionalidade sobre o qual vamos voltar. Também encontramos esta fórmula escrita
como: P·V = n·R·T, onde V é o volume ocupado pelo gás.
Mas essa fórmula nos leva a uma questão primária: o que é um gás ideal? Isso existe
na natureza? De fato, esta equação espanta porque é válida para todos os gases, quaisquer
que seja a sua natureza ou suas composições, desde que a pressão não seja demasiado
elevada (menos de 5×105 Pa aproximadamente, ou seja, 5 vezes a pressão atmosférica). Esse
modelo perfeito despreza as interações entre as moléculas de gás (choques entre elas): isso
se justifica quando as pressões são baixas e as distâncias entre as moléculas muito grandes.
Se as pressões se tornam mais importantes, as interações moleculares não são mais
desprezíveis e esta fórmula fornece valores que divergem daqueles medidos. Os físicos,
então, propõem outros modelos corretivos para estender o domínio de validade de suas
fórmulas (GAUTRON et al., 2010).
Outra questão é: o que n e R representam? E quais são as unidades para aplicar a
fórmula sem errar? O termo n representa uma quantidade de matéria e é expresso em mols;
lembre-se de que um mol contém 6,022 04·1023 moléculas da matéria em questão: esse
número é conhecido como número de Avogadro NA. O termo R é a constante do gás ideal,
uma constante fundamental na natureza.
Esta fórmula essencial da termodinâmica foi estabelecida por duas vias diferentes:
primeiro, experimentalmente, por medições de pressões e volumes em diferentes
temperaturas (trabalho de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac); depois, teoricamente, por um
método estatístico de modelagem de choques de moléculas contra uma parede (por Ludwig
Boltzmann no início do século XX) que permite calcular uma pressão em função da
velocidade quadrada média das moléculas. Esses dois caminhos levam à mesma formulação,
comprovando assim a relevância das hipóteses do modelo (impactos das moléculas na
parede) e isso também estabelece a ligação entre a temperatura e a velocidade das
moléculas. O método experimental fornece um valor R de 8,314 4 J·mol-1·K-1, e o método
teórico traz uma nova constante fundamental, desta vez dedicada à escala microscópica: a
constante de Boltzmann k = 1,380 66·10-23 J·K-1. Essas duas constantes estão obviamente
relacionadas porque R = k·NA.
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Como conclusão dessa breve revisão histórica e teórica, é desejável que os
experimentos feitos sobre/com esta equação do gás ideal possam fazer um balanço desses
elementos da fórmula, para que os alunos tenham uma visão clara das condições de sua
aplicação e das grandezas envolvidas. Além disso, vamos descrever em física com muita
exatidão um dispositivo experimental que permite fazer medições de pressão, volume,
temperatura e calcular – ou antes de tudo representar – as relações entre essas grandezas.
Então, é claro que é possível fazer funcionar sobre esses elementos de proporcionalidade e
sobre as funções matemáticas a que isso corresponde: função linear ou função inversa, se a
temperatura for fixa. Pode-se consultar sobre este ponto a tese de B. M. de Andrade Filho
(2020).

CONCLUSÃO
Uma conclusão importante deste estudo é que as restrições dos signos também são
ferramentas, porque permitem reconhecer os objetos em jogo na situação e interpretar
tanto o problema colocado na matemática como o fenômeno em jogo na física; e, em última
análise, gerenciar as interações entre as técnicas matemáticas e as restrições físicas.
O que também emerge deste estudo é que em física é fundamental falar das grandezas
e das medidas, mas sem amalgamar essas duas noções e, assim, dedicar idealmente dois
momentos distintos para a sua definição e explicação: caso contrário, nós nos expomos a
confusões que não permitirão aos alunos saber em quais objetos estamos trabalhando e,
portanto, quais procedimentos são adequados: equações dimensionais, cálculos de
fórmulas seguidos de medidas em um experimento, por exemplo.
Finalmente, esperamos ter demonstrado o interesse da análise da semiose no
trabalho no ensino de matemática e física. Esta abordagem é indispensável para que o
professor – e os alunos – tenham clareza sobre a natureza dos objetos (conceitos) em jogo;
essa análise dos fenômenos de interpretação no ensino de ciências é também necessária
para construir situações e analisar seu funcionamento; além disso, deve permitir ter em
conta o carácter provisório dos interpretantes e os possíveis mal-entendidos semióticos,
para que esses mal-entendidos possam ser apagados e invalidados.
Na verdade, numa situação que busca instaurar aprendizagens, os signos são
determinantes na construção das interpretações possíveis e no processo de
reconhecimento da necessidade dos enunciados. O processo de interpretação, então, parece
ser inseparável da relação entre a situação e as pesquisas dos alunos; este processo deve
ser dominado para que o contrato didático possa evoluir para uma relação favorável a um
real investimento dos alunos no saber, e a uma interpretação de signos adequada à matéria
leccionada.
Trata-se, então, de organizar as situações em que o processo de semiose é uma
dimensão essencial do trabalho e se apoie na identificação clara dos conceitos em jogo, o
que deve ser feito respeitando os limites da semiótica de cada disciplina, e dando sentido
aos fenômenos estudados. Nesta organização, a existência no final da sessão de uma
institucionalização do saber claramente visível parece-nos essencial para fixar a definição
dos conceitos e sua formalização, e para evitar as “aproximações” que conduzem os alunos
a confundir todos os signos usados e, portanto, a não identificar claramente os conceitos
fundamentais da disciplina e o seu significado na disciplina em questão.
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ELEMENTOS SEMIOCOGNITIVOS QUE PERPASSAM A
APRENDIZAGEM MATEMÁTICA SEGUNDO RAYMOND DUVAL
MÉRICLES T. MORETTI
CELIA FINCK BRANDT

I - AS FUNÇÕES METADISCURSIVAS
Distinguir um objeto matemático de suas representações, assim como passar a ser
reconhecido em cada uma delas é, do ponto de vista epistemológico, fundamental para o
funcionamento cognitivo de acordo com Duval (1995). Isso decorre da natureza ideal e não
física dos objetos matemáticos e da necessidade de mobilização de uma diversidade de
representações semióticas (pertencentes a sistemas semióticos distintos) para um objeto
matemático (língua materna, desenhos, figuras ou fórmulas com signos próprios de uma
ciência).
As operações cognitivas ligadas ora ao objeto matemático ora à representação desse
objeto são a semiose que significa a produção e a apreensão de uma representação, e a noesis
que significa apreensão conceitual do objeto de acordo com Duval (2012C). No entanto, para
caracterizar um registro de representação uma representação deve permitir três operações
cognitivas metadiscursivas: a formação de uma representação identificável (que deve
respeitar regras), o tratamento (que se refere à transformação do registro de representação
no interior do mesmo sistema semiótico) e a conversão (que se refere à a transformação de
um dado registro de representação pertencente a um sistema semiótico em outro registro
pertencente a outro sistema semiótico, de modo a conservar a totalidade ou parte da
representação inicial, sendo necessária a coordenação pelo sujeito que a efetua).
O tratamento privilegia a forma, enquanto a conversão privilegia a mudança de
forma que vai exigir uma apreensão global e qualitativa possibilitada pela identificação das
variáveis cognitivas específicas (as unidades significantes) do funcionamento de cada um
dos registros que estão sendo articulados.
No exemplo da representação de uma reta de equação reduzida y = ax + b, a avaliação
qualitativa refere-se à identificação das unidades significantes nos dois registros: o
coeficiente a é a inclinação da reta. A variação dessas unidades significantes em um dos
registros (no caso o coeficiente a no registro algébrico) vai provocar alterações no seu
registro associado em outro sistema da representação (no caso a inclinação da reta no
registro gráfico).
Os tratamentos efetuados na expressão algébrica e a obtenção da curva no sistema
cartesiano contribui para que o objeto matemático não fique enclausurado em um único
registro. Esse exemplo permite evidenciar as duas operações cognitivas de tratamento e
conversão e as exigências colocadas para ativar processos cognitivos.
A operação cognitiva de conversão, por sua vez, enfrenta o fenômeno da não
congruência semântica entre os registros de representação e pode explicar os sucessos ou
Doutor e Didática da Matemática. Professor voluntário e permanente do PPGECT/UFSC. E-mail:
mthmoretti@gmail.com.
 Doutora em Educação Científica e Tecnológica. Professora permanente do PPGECEM/UPEG. E-mail:
brandt@bighost.com.
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insucessos dos alunos frente às questões que implicam uma mudança de sistema semiótico
de representação. Três são as condições a serem satisfeitas para que dois sistemas
semióticos de representação sejam semanticamente congruentes: (1) correspondência
semântica entre unidades significantes que as constituem; (2) a mesma ordem possível de
apreensão destas unidades nas duas representações; (3) conversão de uma unidade
significante da representação de partida a uma só unidade significante na representação de
chegada.
Há que se considerar ainda que de acordo com Duval (2012B) “entre duas
representações de informação, há duas relações independentes a considerar: a relação de
equivalência referencial e a relação de congruência semântica. Duas expressões
diferentes podem ser referencialmente equivalentes sem que sejam semanticamente
congruentes” (p. 8). O quadro a seguir apresenta situações possíveis na relação entre
congruência semântica e equivalência referencial entre duas representações do mesmo
objeto matemático:

Equivalência
Referencial?

SIM
NÃO

Congruência Semântica?
SIM
NÃO
1
2
3
4

Quadro 1: Situações possíveis entre
congruência semântica e equivalência referencial
Fonte: os autores a partir de Duval (2004, 2012A).

O que importa para o desenvolvimento da matemática são as situações “1” e “2”, mas
do ponto de vista didático e da aprendizagem matemática todas as quatro situações
interessam reconhecer.
Um exemplo pode ser evocado para evidenciar as operações cognitivas de tratamento
e conversão e formas de atenuar a complexidade provocada pelo fenômeno da não
congruência semântica: trata-se da identificação do vértice de uma parábola a partir da
translação da parábola y = ax2 conforme apontada por Moretti (2003). Essa identificação é
realizada por meio do esboço de uma curva que antecede a construção do gráfico, mas já
antecipa o comportamento do gráfico no sistema de coordenadas cartesianas. Essa
abordagem permite estabelecer correspondência entre gráfico e expressão algébrica,
enfrentando o fenômeno da não congruência semântica. As variações na expressão
algébrica são associadas às variações na curva. O tratamento da expressão algébrica y =
ax²+bx+c é realizado por meio do método de completar quadrados leva a uma equação do
tipo y – yv = a (x – xv)2 em que (xv, yv) é o vértice da parábola. Os valores dos deslocamentos
vertical e horizontal corresponderão às coordenadas do vértice da nova parábola. Cada
ponto da parábola sofrerá a mesma alteração para os valores da abscissa e ordenada.
A função y = 2x2 – 8x – 10 após tratamento se transforma em y – (-18) = 2(x – 2)2. O
vértice dessa parábola tem coordenadas (2, -18), ou seja, em relação à translação da
parábola y = 2x², o deslocamento horizontal é de 2 unidades à direita e o deslocamento
vertical é de 18 unidades para baixo e, conforme ilustra a figura 1, qualquer ponto da curva
sofrerá essa transformação, por exemplo, o ponto de coordenadas (1, 2) pertencente à
parábola representada pela sentença y = 2x2 vai corresponder ao ponto (3, -16) na parábola
representada pela sentença y = 2x2 – 8x – 10. Do mesmo modo o foco e até mesmo a reta
diretriz y = -1/8 da parábola y = 2x2 irá corresponder à reta y = -1/8 -18 = -145/8 da
parábola y = 2x2 – 8x – 10.
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y = 2(x - 2)

y = 2x 2
V (0, 0)

Translação horizontal
à direita
em 2 unidades

2

V (2, 0)
Translação vertical
para baixo em
18 unidades

y - - 18 = 2(x - 2)2

V
Figura 1: Esquema que ilustra as translações da parábola y = 2x2
até chegar à parábola y – (-18) = 2(x - 2)2
Fonte: Moretti (2003, p. 154)

II - AS FUNÇÕES DISCURSIVAS
Além das funções metadiscursivas e suas operações cognitivas de formação,
tratamento e conversão, cumprem papel importante as funções discursivas e suas
respectivas operações cognitivas. De acordo com Duval (1995, p. 89-91) uma língua se vale
desses dois tipos de funções que são radicalmente diferentes: as metadiscursivas e as
discursivas. Essas diferentes funções podem ser visualizadas no esquema da Figura 2:

Figura 2: Funções metadiscursivas e discursivas no uso de uma língua
Fonte: Esquema elaborado pelos autores a partir de Duval (1995, p. 87-136).
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O esquema apresentado na Figura 2 constitui uma síntese das funções discursivas e
suas operações cognitivas apresentadas em Duval (1995, p. 87-136): a função referencial
(4) para poder designar objetos; a função apofântica (5) para dizer algo dos objetos assim
designados sob a forma de uma proposição; a função de reflexividade (6) para marcar o
valor, o modo ou estatuto de uma expressão e a função de expansão discursiva (7) para
religar uma proposição a outra de forma coerente. Diferentes operações discursivas
ocorrem no interior de cada uma dessas funções discursivas. Na função referencial é
possível ocorrer quatro operações: designação pura, categorização simples, determinação
e descrição. Alguns exemplos podem ser evocados para explicitar que a todo momento a
função referencial é solicitada juntamente com seus diferentes léxicos (associativo –
palavras ou símbolos ou sistemático - numerais):
a) P e r na frase seguinte: “Seja P um ponto qualquer da reta r...” (designação pura)
b) MMC na frase seguinte: “Determinar o MMC dos números 3, 4 e 9” (categorização
simples)

c) “Determinar o MMC DOS números 3, 4 e 9”; (determinação)
d) seja AB o segmento DE reta; seja AB O lado DO triângulo ABC. O léxico AB é
associado tanto ao segmento de reta como ao lado do triângulo (descrição)

A função referencial de designação de objetos designa “...sobre o que, ou a propósito
do que, vamos enunciar qualquer coisa. As unidades de sentido correspondentes à
designação dos objetos não são as palavras, mas as expressões que combinam pelo menos
duas palavras.” (DUVAL, 2011, p. 78). Exemplo: sejam as listas:
Lista 1: 1, 2, 3, 4, 5...
Lista 2: 2, 3, 4, 5, 6...

Os números da segunda lista são relacionados aos números da primeira lista. Cada
valor da segunda lista é igual ao valor da primeira lista mais uma unidade. Esse padrão se
repete indefinidamente e pode ser designado de uma forma geral: cada número da segunda
lista n pode ser obtido a partir de um m da primeira lista mais uma unidade n = m + 1. As
listas abertas permitem colocar em equação a lei de regularidade.
Outro exemplo trata de uma sequência numérica a ser completada e designada por
uma sentença matemática: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19... Essa sequência pode ser escrita por uma
linguagem numérica com léxicos sistemáticos 22, 25, 28... ou por outras formas de
designação com a utilização de léxicos associativos e sistemáticos combinados:
x
+3
4

x
+6
7

x
+9
10

x
+12
13

ou ainda

1
+𝑥
4

4
+𝑥
7

7
+𝑥
10

10
+𝑥
13

...

O padrão de regularidade também pode ser designado por meio de uma sentença
matemática na linguagem algébrica: y = x + 3 ou y – x = 3, ambas da natureza operatória.
As operações de designação também entram em cena na resolução de problemas ao
colocar os dados do problema em equação. No problema a seguir é possível destacar cinco
(5) operações de designação que são requisitadas e que não são de mesma natureza:
designação verbal, designação numérica, designação indireta (descritiva ou funcional),
dupla designação, designação direta, dentre outras. O exemplo a seguir explicita os
diferentes tipos de designação.
Nesse caso as designações necessárias são representadas no quadro 1:
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Designação direta

Designação
indireta:
descritiva
ou
funcional
Dupla designação
de um mesmo
objeto

Designação verbal
(usando a língua
natural)
Idade de Rita mais
idade de Carlos é
igual a 54

Dados numéricos

Rita tem 8 a mais
que Carlos

+8 (uma designação numérica relativa à
idade de Rita)

Idade
dos
juntos 54

54: designação direta (designação
relativa à idade dos dois juntos) e 8
designação indireta (ou funcional) (a
idade de Rita em função da idade de
Carlos)

dois

54

Redesignação verbal
(usando a linguagem
algébrica)
x + y = 54
x representa a idade
de Rita
y representa a idade
de Carlos
x (Rita) = y (Carlos +
8
(y + 8) + y = 54

Quadro 1: Diferentes tipos de designação para o problema
“Rita e Carlos têm juntos 54 anos. Rita tem oito anos a mais que Carlos.
Quantos anos tem Carlos? Quantos anos tem Rita?”
Fonte: os autores

Existem diferentes formas para as operações de designação. Elas podem ser feitas
com palavras de uma língua ou com letras (construídas por combinação de muitos termos
como por exemplo “a idade de Rita” ou símbolos para variáveis, valores desconhecidos,
parâmetros, incógnitas (por exemplo d/v para designar o tempo gasto por um carro em
determinada velocidade e em uma distância específica). Ou ainda um objeto designado em
função de outro x = y + 8 no exemplo do problema da Rita e do Carlos.
A designação de objetos defronta-se com duas exigências cognitivas incontornáveis:
- as operações de designação construídas de formas diferentes conforme o problema
a resolver recobertas pela escolha das incógnitas. Por exemplo, no caso do problema de Rita
e Carlos são três as designações: a idade de Rita por uma letra x, a idade de Carlos por uma
letra y e a redesignação da idade de Rita em função da idade de Carlos x = y + 8: - duas
designações diferentes do mesmo objeto devem ser feitas de forma isolada exigidas para o
estabelecimento de uma equação.
No problema de Rita e Carlos teríamos: se x + y = 54 e se x = y + 8 então y + 8 + y = 54.
Do um ponto de vista matemático, os simétricos (oposto e inverso) permitem justificar a
mudança de lado para a resolução da equação e do ponto de vista cognitivo é a dupla
designação, por equivalência semântica, que permite estabelecer a equação e seu
funcionamento. Assim: se x + y = 54, se x = y + 8 então y + 8 + y = 54 (equivalência semântica
obtida por substituição).
A operação de designação exige não propor situações de instanciação, mas sim listas
abertas de números que acabarão por exigir uma letra para a designação do padrão de
regularidade com utilização de uma sentença matemática.
Do ponto de vista cognitivo as letras não são ensinadas, mas surgem
espontaneamente nas operações de designação de relações.
As operações cognitivas de predicação e elocução são específicas de função apofântica
cujo estatuto refere-se ao papel que ela preenche na organização global do discurso:
hipóteses dadas, premissa, regra, conclusão intermediária ou final (DUVAL, 1995, p. 123124). O ato de predicação ou de elocução definem a unidade apofântica e o seu valor social,
epistêmico ou lógico que em geral pode não estar explícito.
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Por exemplo: “a soma dos ângulos internos de um triângulo é 1800” (na geometria
euclidiana) (valor epistêmico); “calcule o valor de x na figura” (valor social, uma ordem a
ser executada); “a soma de dois números ímpares é um número par” (premissa a ser
demonstrada para assumir um valor lógico de verdade ou falsidade).
A importância da função de expansão discursiva deve-se ao fato de permitir ao
interlocutor fazer inferências, tornando explícito o que, no discurso, está implícito. Isto
porque o discurso pode dizer mais do que parece dizer em razão das operações discursivas
que ocorrem por meio de modos diferentes de progressão do discurso: um modo pode ser
lógico e o outro pode ser natural e é mais espontâneo. A função de expansão discursiva é
operada de dois modos: por substituição ou acumulação.
Um exemplo de progressão do discurso de modo lógico e por acumulação pode ser
observado a seguir:
∆ ABC é isósceles com 𝐵̂ ≅ 𝐶̂ ,
∆ DEF é isóscele com 𝐷̂ ≅ 𝐹̂ ,
Â≡Ê
→ ∆ 𝐴𝐵𝐶 ∆𝐷𝐸𝐹 são semelhantes

As frases se unem umas às outras e vão determinando a progressão dos objetos nelas
tratados, por meio de conectores, transformando-os ou enriquecendo-os. A progressão das
proposições pode ser realizada também por substituição das inferências feitas em
proposições anteriores por novas inferências (DUVAL, 1995, p. 123).
A função de expansão discursiva é também operada por quatro formas de expansões
distintas: expansão lexical, expansão formal, expansão natural e expansão cognitiva. A
expansão lexical se baseia na recuperação de um mesmo significante utilizado em dois
discursos diferentes, como por exemplo,
O pelo do cachorro é preto”; “vou pelo lado de dentro”

A expansão formal se baseia na aplicação de regras de substituição, com utilização de
símbolos que representam variáveis ou proposições que permitem a obtenção de uma nova
asserção como por exemplo: se x > y e y > z ⇒ x > z
A progressão do discurso também pode ocorrer pelo modo de expansão cognitiva com
utilização da linguagem natural, como por exemplo em “A soma de dois ímpares resulta num
número par porque um número ímpar excede um número par em uma unidade”.
As descrições, as explicações técnicas e teóricas, além de algumas demonstrações são
associados a essa expansão discursiva. Sem a utilização de símbolos essa forma de expansão
difere da expansão formal.
O modo de progressão do discurso ocorre, segundo Duval (1995, p. 129), em virtude
de diferentes relações de similaridade entre as unidades apofânticas que podem ser de
quatro tipos: similaridades semióticas e semânticas ou similaridades internas ou externas.
A similaridade é dada pelos significantes que constituem as unidades apofânticas. A
similaridade semiótica é dada pela repetição dos mesmos significantes de um enunciado a
outro:
Por exemplo, a palavra “razão” (significante) empregada em duas expressões
referenciais não equivalentes: “a razão entre duas grandezas é...” ou “ele tem razão ao
afirmar que...” apesar do mesmo significante as expressões não têm por referência o
mesmo objeto.
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No entanto, as expressões podem não ter significantes em comum e podem ter
referência o mesmo objeto e provocar uma invariância referencial, não garantindo, porém
que haja igualdade de sentido. Essas expressões podem apresentar diferença de sentido e
permitir modos diferentes de progresso discursivo uma em relação à outra dada pela
similaridade semântica, como por exemplo: produto de dois números é positivo” ou x.y > 0
em que ambas as expressões têm por referência o mesmo objeto, mas não o mesmo sentido.

III APRENDIZAGEM DA ÁLGEBRA
Duval (2011) apresenta reflexões sobre a aprendizagem da álgebra a partir de dois
pontos de vistas distintos e que considera incompatíveis entre si: o ponto de vista cognitivo
e o ponto de vista matemático. Essas reflexões voltam-se para a introdução e utilização das
letras que serão utilizadas para resolver as equações e resolver problemas.
O ponto de vista cognitivo proposto por Duval (2011) para a decomposição dos
objetivos para a aquisição dos conceitos algébricos compreende cinco ideias:
1a IDEIA. Não são as letras que são importantes, mas as operações discursivas de
designação dos objetos feitas por meio da língua natural ou formal.
2a IDEIA. Para compreender o funcionamento no equacionamento de um problema
em língua natural devemos propor não só a resolução de problemas, mas a sua elaboração.
Isso é muito importante e é diferente do que se observa nos livros didáticos que pedem para
os alunos resolverem os problemas.
De acordo com Duval (2011) o caminho deve começar pelo ensino, aos alunos, na
elaboração de problemas matemáticos, seguindo uma metodologia elaborada a partir de
uma análise cognitiva referente à elaboração de problemas. Essa metodologia envolve dois
tipos de variação: a primeira variação se volta para a descrição completa de uma operação
(aqui matemática) a escrever; a segunda variação se faz suprimindo os dados. Há muitas
maneiras de suprimir os dados para que os dados restantes possam ser obtidos (descrição
mínima).
No Quadro 3 apresentamos exemplos de possíveis variações para elaborar problemas
com os dados: 2, +, 3, =, 5.
Variando os dados
Suprimindo os sinais + e = e mantendo os valores 2, 3
e5
Suprimindo o 2 e ficando com os números 3 e 5, com
a relação de igualdade e com a operação de adição.

Formulação
Dois multiplicado por 3 é maior ou menor que 5?
Tenho 5 balas e ganho 3, com quantas fico? (5 + 3 =
....)
ou
Tenho algumas flores e, ganhei de presente 3 da
minha amiga. No final fiquei com 5. Quantas flores
tenho? (...+ 3 = 5)
ou
Tinha 3 balas e ganhei ficando com 5. Quantas balas
ganhei? (3 + ... = 5)

Quadro 3: Variações e supressões de dados para elaborar problemas
Fonte: os autores.

Designações funcionais também podem estar presentes como no exemplo do
problema de Carlos e Rita.
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3a IDEIA. A resolução do problema exige somente recurso a uma representação
auxiliar condicional. No entanto o autor ressalta que para ler um problema de matemática
é preciso cruzar duas informações de dimensão semântica diferentes.
Por exemplo no caso do seguinte problema “Os bois e as galinhas de uma fazenda
somam 3 cabeças e 8 patas. Quantos bois e quantas galinhas existem na fazenda?” no qual
existem duas informações de dimensão semânticas diferentes que se cruzam, será
importante apresentar os dados em que as informações semânticas possam ser cruzadas.
Isso porque a informação não está no número de cabeças, ou no número de patas, ou no
número de galinhas ou no número de bois. A informação está no cruzamento e por essa
razão uma tabela de dupla entrada permite contemplar esse cruzamento para designar as
relações:

cabeças
patas

Galinhas
x
2x

Bois
y
4y

Esse procedimento rompe a linearidade dos enunciados que impede esse cruzamento
e, como consequência dificultam as designações diretas e funcionais exigidas em problemas
com essa estrutura.
4a IDEIA. Para resolver problemas reais não são as equações que são úteis, mas sim
as fórmulas.
Numa fórmula os termos genéricos são codificados por letras dando lugar a medidas.
Essas letras assumem um estatuto diferenciado de uma letra em uma equação (que tem o
estatuto de incógnita) e de uma letra sentença que define uma função (que tem o estatuto
de variável). Em uma fórmula a letra tem o estatuto de valor desconhecido como por
exemplo na fórmula da área de um retângulo A = b×h
5a IDEIA. Para a resolução de equações não são as letras que contam, mas a ocorrência
das letras.
No terreno algébrico os cálculos algébricos trabalham com a ocorrência das letras e
ao mesmo tempo com a significação das letras e, por essa razão, Duval (2011) sugere que as
coisas (ocorrência e significação das letras) não sejam feitas sucessivamente e sim
paralelamente. Em se tratando da ocorrência das letras elas são introduzidas para
representar relações e, por essa razão, são associadas à designação funcional. As letras não
devem ser introduzidas nas atividades de resolução de problemas. Essa dissociação é
importante visto que nas atividades de resolução de problemas as letras são introduzidas
como incógnitas levando à uma associação durável entre letra e número. Numa designação
funcional os alunos entendem que o estatuto da letra é variável.
A ocorrência das letras é introduzida com a função de condensação e que está no lugar
de quaisquer elementos de duas listas abertas com elementos relacionados entre si, relação
essa designada funcionalmente.
Como por exemplo, encontrar dois números sucessivos cuja soma é 45. A solução
desse problema não deve ser encontrada empiricamente por tentativas de soma de dois
números consecutivos (isso não deve ser incentivado). Duas listas abertas cujos números
de uma lista estão relacionados ao seu consecutivo na outra lista é que possibilitará designar
os números de uma lista por uma letra e os da outra por outra letra. A designação funcional
e a dupla designação é que permitirão escrever em equação e resolvê-la para encontrar a
resposta ao problema.
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Assim:
1
2
.
.
x

2
3
.
.
y
Designação direta
Solução do problema
x + y = 45

1
2
.
.
x
Designação funcional y = x + 1

2
3
.
.
x+1

Após dupla designação
Solução do problema
x + x+ 1 = 45

Assim podemos levar os alunos a utilizar a forma x + x + 1 = 45. Isso mostra que a letra
não precisa ser ensinada. Os alunos devem ser incentivados a estabelecer as relações por
meio de uma designação funcional. Ao trabalharem conjuntamente sobre a comparação das
duas listas em paralelo propomos uma atividade de observação. Ao começar a escrever as
duas listas os alunos, em determinado momento, tomam consciência que estão escrevendo
a mesma coisa, pois eles estão diante de um problema de designação e ao entender o padrão
de regularidade pode parar para estabelecer acepção entre os números das duas listas. Ao
proceder assim estarão diante de um problema de condensação.
Duval (2020) também se volta para a especificidade dos escritos simbólicos que
requerem distinções necessárias para serem descritos e definidos. Essas distinções
referem-se:
- aos níveis de sentido dos elementos significantes. Por exemplo: 4 (elemento que
designa um número), 44 (sequência de dois elementos que designam um outro número);
- das expressões incompletas ou completas (sintagmas nominais e verbais para
frases e sintagmas operatórios para os escritos simbólicos). Por exemplo (2 + 2), (5 – 1), (2
× 2), (8 : 2), 8/2, 40 + 4, 12 × 2;
- aos tipos de substituições operatórias
a) relativas aos sintagmas operatórios (substituições de expressões incompleta por
outra que consiste em reduzi-la: a um elemento do sistema de escrita decimal (2
+ 2) → 4, ou a um sintagma operacional menos complexo: 3 (a + 2/3b ) → 3a + 2b;
b) relativas a um sintagma operacional de grau inferior: x2 → (x ⋅ x).
c) relativas à igualdades, equações ou expressões (substituições em expressões
completas) que caracterizam uma operação diferente, pois um termo passará um
membro da equação ao outro, e uma substituição operatória em um dos dois
membros pode ser efetuada em um dos membros: Por exemplo a + 2 = 4 → a =
2 ou 2a = 8 → a = 4.
Nessa substituição as duas expressões completas devem conservar o mesmo valor de
sentido.
Segundo Duval (2020)
A “denotação” é a unidade de sentido próprio de uma expressão completa, e “sentido”
é a unidade de sentido de uma expressão incompleta. Ao estender-se essa distinção
para expressões incompletas, a denotação torna-se “o objeto designado” por um
sintagma operatório ou nominal, e o sentido torna-se a “significação” própria de cada
expressão incompleta usada para denotar ou designar um objeto. Em outras palavras,
com expressões incompletas, a denotação resulta de uma operação de designação.
Essas são SUBSTITUIÇÕES SEMÂNTICAS. (p. 29)
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Ainda, segundo Duval (2020) a SUBSTITUIÇÃO SEMÂNTICA, que resulta de uma
operação de designação (por exemplo (a + b) /2 = a/2 + b/2) não deve ser confundida com
SUBSTITUIÇÃO OPERATÓRIA (por exemplo 2×2 = 4).
Alguns exemplos podem ser apresentados:
2 × 2 = 4 (substituição operatória apenas um membro a ser considerado);
2× 2 = 8 : 2 (substituição operatória dois membros a serem considerados)
2× ... = 8 : 2 (substituição semântica possibilidade de passar de um membro para outro
2 × … = 8 : 2 → ... = 8:2 /2 )
(a + b) /2 = a/2 + b/2 (substituição semântica necessidade de mover um termo de um
membro para outro na equação (a + b) /2 = a/2 + b/2
a + b = 2 (a/2) + 2(b/2)

Segundo Frege (1971, p. 102 – 126) calcular significa substituir uma expressão B por
uma expressão A, cujo sentido é diferente de B, mas mantendo invariavelmente a denotação
de A, ou seja, o que A designa. Esse mecanismo de substituição é apresentado na figura 3.

Figura 3. Esquema do mecanismo de operação
de substituição das operações de cálculo.
Fonte: Duval (2020, p. 39)

Essa substituição só é possível sob a condição de mesma denotação, ou seja, de
equivalência semântica.
A distinção entre sentido e denotação impõe-se, por exemplo, no equacionamento dos
dados de um problema e exige dos alunos a consciência da necessidade de uma dupla
designação do mesmo objeto. Primeiro o aluno deverá escrever duas expressões simbólicas
com sentidos diferentes. Na primeira expressão os dados são representados por letras
acompanhadas de uma operação.
Por exemplo no problema de Rita e Carlos apresentado anteriormente a primeira
expressão seria a + b (duas letras para representar a soma das idades de Rita e Carlos) e a
segunda dependerá de um sintagma operatório para a designação funcional (b + 8 é a idade
de Rita em função da idade de Carlos) e a dupla designação que será representada por b + 8
+ b ou 2b + 8. As expressões a + b = 54 e 2b + 8= 54 (resultante de substituições entre
expressões simbólicas escritas) são referencialmente equivalentes, mas têm sentidos
diferentes.
Duval (2020) considera que uma análise semiocognitiva dos escritos simbólicos
significa analisar as necessidades e as dificuldades de aprendizagem da álgebra antes de
organizar o seu ensino cujo objetivo é, por um lado, sensibilizar tanto para as operações
discursivas específicas da linguagem natural, como para os escritos simbólicos, e por outro,
quebrar a parede de vidro que os separa.
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IV APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA
No ensino de geometria entram em jogo diversas operações semiocognitivas que
resumimos no esquema da figura 4 e que serão exploradas na sequência deste texto.

Figura 4: Semiosfera da aprendizagem em geometria
Fonte: Os autores com base nos escritos de Moretti (2013)

São três os grupos principais de elementos de aprendizagem da geometria na teoria
de Duval (1995). Esses elementos são fontes de diversas atividades semióticas e cognitivas
que podem ser encontradas nas apreensões em geometria, mas por razões didáticopedagógicas, estudaremos cada um desses grupos separadamente sem, no entanto,
esquecermos da forte ligação que há entre eles.
A apreensão perceptiva comanda todas as demais apreensões, evidentemente
também na educação dos tipos de olhares e na desconstrução dimensional das formas. Ela
é origem de fenômenos que permitem compreender certas dificuldades de aprendizagem
em geometria e em diversos tipos de estudo relacionados ao olhar. Moretti (2013)
apresenta um trabalho em que ideias de Duval sobre a aprendizagem da geometria são
combinadas com as ideias de Frostig; Horne (1964), Van Hiele; Van Hiele-Geldof (1958),
para criar um espaço, denominado de Semiosfera do Olhar, em analogia ao termo
“Semiosfera da Cultura” utilizado por Lotman (2005, 1990), no desenvolvimento da
capacidade de visualização para o início da escolaridade.
Duval (2012B) destaca duas apreensões perceptivas, uma imediata que depende com
bastante exclusividade da organização dos elementos visuais e outra controlada que,
combinada com a apreensão discursiva, torna a aprendizagem da geometria possível:
Estas duas atitudes encontram-se geralmente em conflito porque a figura mostra
objetos que se destacam independentemente do enunciado e que os objetos
nomeados no enunciado das hipóteses não são necessariamente aqueles que
aparecem espontaneamente. (DUVAL, 2012B, p. 120, 121).

O que concluímos dessa citação é que uma figura geométrica, para fins de
aprendizagem da geometria, é o resultado da interação semiocognitiva entre as apreensões
perceptiva e discursiva e a figura propriamente dita. O exemplo da Figura 5, é bastante
sintomático, apenas 21% dos alunos (81 de 392) do primeiro ano do ensino médio
reconheceram o triângulo CBF como um triângulo retângulo.
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No cubo acima, o triângulo CBF é retângulo?
( ) Sim ( ) Não

Figura 5: Questão proposta para 392 alunos do 1º ano do ensino médio.
Fonte: relatório CAPES/COFECUB (1996).

A figura sofreu uma anamorfose (ver no Quadro 4 sobre os tipos de transformações
nas figuras geométricas), ela é plana, mas nos dá a impressão de figura tridimensional (3D):
a face CBFG do cubo não é percebida como um quadrado e isso explica, em grande parte,
por qual motivo é que 79% dos alunos não reconhecem o ângulo CBF como um ângulo reto
mesmo que o texto do problema fale que a figura é um cubo e, portanto, todas as faces são
quadradas. Caso a questão fizesse referência a um dos triângulos que pode ser formado pela
face ABFE, o nível de acerto provavelmente seria bem maior: a face encontra-se em uma
posição horizontal e vertical bastante privilegiada no ensino e que casa também com a
transparência (congruência semântica) entre o que é perguntado e o que é visto. Neste
caso, a apreensão perceptiva imediata também levaria ao sucesso à questão, mas como isso
não ocorre na grande maioria dos problemas em geometria, será necessário, portanto,
aprender a ver em geometria.
Em muitos casos, uma figura ainda não é a figura geométrica, aquela que está pronta
para o desenvolvimento de resolução. Para tanto será necessário que ela sofra alguma
modificação. São muitas as modificações possíveis, conforme mostra o Quadro 4, mas qual
será aquela que torna possível a solução? Não existe uma resposta para essa questão, será
preciso colocar em sinergia as apreensões perceptiva e discursiva e uma outra apreensão, a
apreensão operatória.

Tipo de modificação figural

Operações que constituem a
produtividade heurística

Fatores que interferem na
visibilidade

Modificação mereológica

- Reconfiguração intermediária
- Imersão

- Característica convexa ou não
convexa das partes elementares

Modificação ótica

- Superposibilidade
- Anamorfose

- Recobrimento parcial
- Orientação

Modificação de posição

- Rotação
- Translação

- Estabilidade das referências
do campo perceptivo para o
suporte das figuras

Quadro 4: tipos de operações da apreensão operatória de figuras.
Fonte: Duval (2012B, p. 127).
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A reconfiguração intermediária é uma das operações semiocognitivas que aparece
com muita frequência na resolução de problemas de geometria com figuras. A figura 6
apresenta um exemplo primoroso de uso dessa operação.
ABC é um triângulo retângulo em B.
AD = DF = FB = 1/3 AB
CE = EG = GB = 1/3 CB
Comparar as áreas DEB e ACED. Justificar a resposta.

Figura 6: problema que mostra o uso da operação de reconfiguração intermediária
Fonte: Adaptado de PADILLA SANCHES (1992, p. 62)

Duas soluções são apresentadas por alunos em uma pesquisa conduzida por Padilla
Sanches (1992) na figura a seguir:
Solução 1

Solução 2

Figura 7: dois tipos de solução com a
operação de reconfiguração intermediária.
Fonte: Adaptado de PADILLA SANCHES (1992, p. 66, 67).

A reconfiguração intermediária é a operação utilizada em ambas as soluções. No caso
da Solução 1, cada subfigura do triângulo DEB é identificada, pelo aluno, com subfiguras de
ACED de mesma área para concluir que um triângulo sombreado na figura da Solução 1
aparece a mais e, deste modo, concluir que ACED tem maior área do que o triângulo DEB. Já
na figura da Solução 2, o aluno a preenche com uma malha triangular do modo mostrado e
conta o número de pequenos triângulos de mesma área para chegar à conclusão de que
ACED tem um número maior de pequenos triângulos do que o triângulo DEB, são 5 contra
4. Portanto, ACED tem mais área do que o triângulo DEB. Mesmo para uma resolução que
utilize fórmulas para o cálculo das áreas das figuras envolvidas, é necessário que uma
reconfiguração seja pensada:
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Se SX representa da área da figura X, AD = DF = FB = a e CE = EG = GB = b, temos o
seguinte:

3a  3b 9ab

2
2
2a  2b 4ab
SDEB 

2
2
SACB 

SACED  SACB  SDEB 

9ab 4ab 5ab


2
2
2

Os cálculos feitos acima mostram que SACED é maior do que SDEB. Para estabelecer a
área de ACED é necessário pensar em uma reconfiguração: subtrair da área da figura do
triângulo ACB a área do triângulo DEB.
Muitas dessas modificações exigem que se reconheça uma subfigura da figura dada
ou que se acrescente um traço, um ponto etc. Em suma, a resolução do problema pode exigir
como resultado da sinergia entre as apreensões perceptiva, discursiva e operatória, por
exemplo, que algo seja acrescentado à figura e esse algo pode ser um elemento geométrico
de mesma dimensão ou de dimensão diferente daquela que é dado inicialmente. Duval
(1995) destaca esta operação semiocognitiva de mudança de dimensão ilustrada na
Figura 8.

Figura 8: Classificação das unidades figurais elementares
Fonte: Duval (1995, p. 177)

As figuras geométricas planas (2D) que povoam os manuais escolares são dos tipos
apresentados na figura 8 ou combinações delas. A mudança de dimensão exige um olhar
mais apurado para perceber uma figura em sua globalidade e para destacar elementos que
a compõem. Assim, um quadrado, por exemplo, não é apenas uma figura 2D, mas a
composição de elementos figurais 2D (imaginar um triângulo juntando três vértices, por
exemplo), 1D (por exemplo, um dos lados ou a diagonal) e 0D (um vértice ou o ponto de
encontro das diagonais, por exemplo).
Dois aspectos podem ser ressaltados a partir dos elementos que compõem uma
figura: a exigência de uma avaliação qualitativa desses elementos (curva aberta, fechada,
redonda, oval, reta, ponto, arco etc.) e levar em conta a dimensão (0D, 1D, 2D, 3D). Sobre a
dimensão, Duval escreve:
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Mesmo uma figura aparentemente reduzida a uma só unidade de dimensão figural 2
(um quadrado, por exemplo) só é uma figura, em matemática, à condição de que seja
considerada como uma configuração de unidades figurais de dimensão 1 (os segmentos
formando os lados), uma vez que são as relações (paralelismo, simetria, tangência...)
entre as unidades figurais elementares o conteúdo pertinente de uma figura
geométrica. Duval (1995, p. 178)

No exemplo apresentado na Figura 7, o primeiro tipo de solução permanece,
essencialmente, em 2D em que áreas são comparadas. O segundo tipo de resolução exige a
passagem para 1D e 0D na construção da malha triangular. O modo feito por meio dos
cálculos das áreas, também as passagens de 2D para 1D e 0D da figura são necessárias
quando das identificações dos segmentos utilizados na fórmula para efetuar os cálculos.
Para Duval a noção de espaço é equivocada e precisa ser substituída
... pela noção de unidade figural de dimensão nD/mD em que o numerador indica o
número de dimensão do que é oferecido a ver (3D, 2D, 1D ou 0D) e o denominador o
número de dimensão na qual é visto aquilo que é oferecido a ver, quer dizer, unicamente
2D ou 3D.
A noção de unidade figural nD/mD é necessária para que não se confunda todos os
problemas epistemológicos, cognitivos e didáticos que a relação paradoxal entre a
matemática e a realidade suscita (Duval, 2018, p. 231, 214).

O movimento sinérgico das apreensões perceptiva, discursiva e operatória na
mudança de dimensão vai exigir um olhar apurado que só é conseguido se houver um
movimento do olhar de uma figura como um ícone para uma figura não icônica:

Figura 9: a evolução dos olhares em geometria
Fonte: Moretti (2013, p. 293) a partir de Duval (2005, p. 5 - 12).

O problema apresentado pela Figura 6 sugere um movimento que vai do olhar mais
elementar que é o olhar botanista a um olhar mais elaborado, o olhar inventor: ver em
geometria é aprender a fazer esse percurso dos olhares:
Uma vez que não são de modo algum os mesmos olhares que são solicitados de um tipo
de atividade a outro, mesmo se são formas nD (peças materiais 3D a serem manipuladas
fisicamente, figuras 2D já construídas ou propostas para serem construídas,
modificadas etc.) que são perceptivamente dadas a serem vistas. DUVAL (2005, p. 9).

Considerando apenas como critério o tipo de operação sobre as formas dadas a serem
vistas e a maneira como as propriedades geométricas são mobilizadas em relação a esses
tipos de operação, é possível caracterizar as quatro formas de ver da maneira conforme
exposta no quadro 5.
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Olhar
Botanista
Olhar
Agrimensor
Olhar
Construtor

Olhar
Inventor

1. Tipo de operações sobre as FORMAS
VISUAIS requisitadas pela atividade
proposta.
Reconhecer formas a partir de
qualidades visuais de um contorno: UMA
forma particular é privilegiada como
TÍPICA.
Medir as bordas de uma superfície: em
um terreno ou em um desenho (variação de
escala de grandeza e de procedimento de
medida).
Decompor uma forma em traçados
construtíveis com a ajuda de um
instrumento. Será preciso (em geral) fazer
TRAÇOS auxiliares que não pertencem à
figura “final”.
Transformar formas entre elas. Será
preciso
ACRESCENTAR
TRAÇOS
REORGANIZADORES na figura final para
inicializar essas transformações.

2.
Como
as
PROPRIEDADES
GEOMÉTRICAS são mobilizadas em
relação a esses tipos de operação.
Sem
ligação
entre
as
diferentes
propriedades (sem definição matemática
possível).
As propriedades são critérios de escolha
para as medidas a serem feitas. Elas podem
ser úteis caso remetem a uma fórmula que
permite um cálculo.
Como empecilhos na ordem de
construção certas propriedades são
obtidas por uma única operação no
traçado, outras vão exigir diversas
operações.
Implicitamente pelo envio mais complexo
(uma trama de retas para a geometria plana
ou uma trama de intersecções de planos...)
do que a figura dada inicial.

Quadro 5: Como as propriedades geométricas
são mobilizadas em relação ao tipo de operação.
Fonte: Os autores a partir de Duval (2005, p. 9).

Cabe destacar que as atividades que exigem o olhar botanista possuem muito pouco
do que poderia se chamar de atividade em geometria. Não há nenhum tipo de propriedade,
medida ou relação que necessita ser reconhecida em atividades que requerem este tipo de
olhar, apenas observar semelhanças e diferenças sem, no entanto, quantificá-las ou
estabelecer relações métricas entre elas. Muitas vezes são confundidas como tal por
tratarem de figuras geométricas euclidianas típicas e poderiam portar sobre qualquer outro
tipo de forma de figura, como por exemplo, sobre formas diferentes de folhas de árvores.
Mas, as qualidades requeridas neste olhar preparam os alunos para os demais olhares. Na
outra ponta, O olhar inventor é aquele que, para resolver um problema, adiciona traços na
figura dada, opera sobre a figura e a modifica para descobrir um procedimento de resolução.
Um exemplo de atividade para o olhar inventor é: Como dividir um triângulo em duas partes
para que essas partes possam ser acopladas para formar um paralelogramo (DUVAL, 2005,
p. 6). Outro exemplo é aquele problema apresentado na Figura 6 em que as soluções exigem
esse olhar.
Finalmente, pode-se dizer, grosso modo, que há dois tipos no funcionamento cognitivo
do olhar em geometria, a visualização icônica e a visualização não icônica que recobrem dois
modos de operações que são o reconhecimento de formas e a identificação dos objetos
reconhecidos nessas formas:
VISUALIZAÇÃO ICÔNICA
ISSO SE PARECE ao perfil de um objeto real ou se
parece com um conjunto de itinerários ou um
deslocamento sobre um terreno ou um modelo típico
(etalon).

VISUALIZAÇÃO NÃO ICÔNICA
É uma SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES que permite que
se reconheça as propriedades geométricas pela
impossibilidade de obter certas configurações ou
pela invariância das configurações obtidas.

A figura mantém-se um objeto independente das
operações que se pode efetuar sobre ela.

A figura é uma configuração contextualmente
destacada de uma rede de uma organização mais
complexa.
Olhar Construtor
Olhar Inventor

Olhar Botanista

Olhar Agrimensor

Quadro 6: Dois mecanismos de identificação
de objetos a partir das formas visuais.
Fonte: Duval (2005, p. 14)
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As atividades de construção geométrica ou de descrição vão exigir, além das três
apreensões já destacadas (perceptiva, discursiva e operatória) a apreensão sequencial
(DUVAL, 2012B, p. 120), conforme podemos extrair do exemplo tratado na figura 10.
Considere a figura e as frases a seguir:
a - Chame de I o ponto onde as diagonais se cortam
b - Desenhe um quadrado com 5cm de lado
c - Trace o círculo de centro em I no interior do quadrado
d - Trace as diagonais do quadrado

Figura 10: Apreensão sequencial em uma situação de construção geométrica
Fonte: Adaptado do Relatório CAPES/COFECUB (1996).

Para reproduzir a figura, é preciso estabelecer a ordem das frases a, b, c, d. Encontrar
a ordem dessas frases: não é preciso reescrevê-las, apenas indicá-las pelas letras.
Perceptivamente a figura superpõe algumas unidades figurais que transitam entre
2D/2D, 1D/2D ou 0D/2D: um quadrado, as suas diagonais e um círculo interior de centro I
em que as instruções nomeiam explicitamente cada uma delas. Aparentemente, não há
nenhuma dificuldade de reformulação levando em conta as propriedades a serem utilizadas
que desviem para uma outra figura. No entanto, essa questão submetida a um grupo de 392
alunos do primeiro ano do ensino médio, obteve apenas 23% para a resposta correta
(ordem bdac) e 39% de respostas para as ordens que começam por bd (bdac ou bdca).

CONCLUSÕES
Os elementos fundamentais semiocognitivos a serem levados em consideração na
organização do ensino da matemática para a aprendizagem da matemática foram objeto de
reflexão no presente artigo. Esses elementos são diferentes caso se trate da aprendizagem
da álgebra ou da geometria. Em se tratando da álgebra eles são apresentados por Duval e se
referem à designação dos objetos e das relações que podem ser de natureza operatória ou
semântica e colocam em jogo a denotação e o sentido. Isso porque os escritos simbólicos
colocam em jogo os níveis de sentido, as distinções entre as expressões completas ou
incompletas e os diferentes tipos de substituição que podem ser de natureza operatória
(relativas aos sintagmas presentes em expressões completas, igualdades, identidades ou
incompletas) ou de natureza semântica. Após as substituições as expressões devem garantir
o sentido (para as expressões incompletas) e a denotação (para as expressões completas).
A denotação deve ser garantida apesar do sentido diferente que as expressões podem
significar para o sujeito que aprende. As designações em álgebra por sua vez, não são de
mesma natureza e podem caracterizar fontes de dificuldades dos alunos nos momentos do
ensino. Essas designações podem ser diretas, funcionais ou duplas designações que não
ocorrem espontaneamente e devem ser objeto de um procedimento metodológico
específico para a aprendizagem pelos alunos. Um exemplo pode ser acompanhado no relato
apresentado por Rauscher (2020) a respeito da significação atribuída por um aluno para as
designações algébricas. Em virtude da dificuldade apresentada pelo aluno o autor, enquanto
pesquisador, iniciou com a apresentação de pares de listas numéricas abertas com relação
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entre si (por exemplo os números de uma lista eram o dobro, triplo, dos números da
primeira lista ou apresentavam outra relação e a identificação do padrão de regularidade a
ser descoberto pelo aluno). A generalização desse padrão implicava na introdução da letra
que surgiam com a função de condensação. Foi esse procedimento que permitiu ao aluno a
superação de sua dificuldade em designar relações algébricas.
Além dessa orientação, outras ideias são propostas por Raymond Duval para
contemplar o ensino da álgebra segundo um ponto de vista cognitivo. As designações, por
sua vez colocam em cena as funções discursivas e suas operações cognitivas.
Já o ensino da geometria possui outras especificidades de natureza semiocognitiva a
serem levadas em conta e serem objeto de aprendizado ou desenvolvimento. Elas dizem
respeito ao desenvolvimento dos olhares botânico, agrimensor, construtor e inventor para
oportunizar a passagem de um olhar icônico para um olhar não icônico que levará o aluno
a realizar decomposições mereológicas, óticas e posicionais para resolver problemas de
geometria, Além do desenvolvimento dos olhares, de um ponto de vista semiocognitivo,
Duval aponta para o desenvolvimento das apreensões perceptiva, sequencial, operatória e
discursivas que, articuladas entre si. podem ser solicitadas para a resolução de problemas
em geometria. A figura geométrica, por exemplo, é o resultado da conexão entre as
apreensões discursiva e perceptiva. A visualização é, por sua vez, resultado da articulação
entre a apreensão operatória e perceptiva. A heurística e a demonstração, por sua vez,
exigirão a articulação entre as percepções operatória (subordinada pela apreensão
perceptiva) e discursiva e a construção geométrica que exige a articulação entre as
apreensões discursiva e sequencial.
Outros conteúdos matemáticos apresentarão especificidades próprias como por
exemplo a aritmética e a construção do sistema de numeração, os sistemas de medidas, as
combinatórias entre outros.
Todos serão perpassados pelas funções discursivas: referencial, apofântica, de
expansão discursiva e de reflexividade e suas específicas operações cognitivas. Também
pelas funções metadiscursivas de tratamento e conversão. A conversão tem que ser objeto
de procedimentos metodológicos específicos para não caracterizar uma decodificação e
para garantir a conceitualização, pois segundo Duval um objeto matemático precisa ser
reconhecido em pelo menos dois registros de representação pertencentes a sistemas
semióticos diferentes para que ele não seja confundido com sua representação. E que não
fique enclausurado em um único registro de modo a levar o objeto a ser confundido com sua
representação. Essas exigências implicam no reconhecimento das unidades significantes de
cada registro para proceder com variações que provoquem variações no registro
correspondente. Essa ação tem que ser coordenada pelo sujeito que aprende e deve ser,
portanto, objetivo do ensino. Isso significa dois aprendizados no momento do ensino: o
aprendizado do objeto de conhecimento e o aprendizado do conteúdo do registro de
representação. Por exemplo: para aprender o sistema de numeração decimal e posicional
de origem indo-arábica é preciso reconhecer sua estrutura em pelo menos dois registros
pertencentes a sistemas semióticos distintos (BRANDT; MORETTI, 2005). Na escrita arábica
é preciso identificar que cada algarismo multiplica uma potência de dez conforme sua
posição e que o resultado da adição dos produtos resulta no número representado: 13
representa o número 1 ×101+ 3 ×100 = 10 + 3. O mesmo número representado pela palavra
também apresenta a estrutura do sistema de numeração que deve ser identificado nos
prefixos e sufixos da palavra: treze (o tre representa uma deformação do três e o ze
representa uma deformação do dez). Ambos devem ser adicionados 3 + 10 e a soma
representa o número. A variação do algarismo na escrita arábica provoca alteração no sufixo
ou prefixo da palavra.
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O exemplo acima foi apresentado para explicitar a importância da aprendizagem do
conteúdo do registro de representação para poder identificar as unidades significantes,
proceder com as variações e identificar a estrutura do sistema de numeração tanto num
registro como no outro.
Ambos os registros têm por referência o mesmo objeto, no entanto não são
congruentes semanticamente, o que pode ser também fonte de dificuldade dos alunos e
objeto de preocupação na organização do ensino pelo professor. A equivalência referencial
e congruência semântica devem ser levados e conta na organização do ensino.
Diferentes pesquisas com base na teoria semiocognitiva de Raymond Duval têm sido
desenvolvidas no Brasil e se voltam para diferentes conteúdos, para a aprendizagem dos
alunos, para a organização do ensino pelo professor, para a organização de currículos, para
a análise da abordagem dos conteúdos nos livros didáticos, para a formação de professores
inicial ou continuada, entre outras e oferecem excelentes contributos para o campo da
Educação Matemática.
Elas se voltam também para a inclusão ao contemplarem alunos com deficiência
visual ou auditiva e apresentarem aspectos específicos da linguagem e do acesso aos objetos
matemáticos sejam eles algébricos ou geométricos.
Apresentar essa teoria de forma resumida sem comprometer as ideias essenciais
constitui uma contribuição para alertar que do ponto de vista cognitivo e semiótico o ensino
da matemática tem muito a ser beneficiado e as dificuldades apresentadas pelos alunos, que
se tornam recorrentes ao longo da escolaridade, têm muito a ser compreendida e superada.
É o que nos propusemos na apresentação das ideias.
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Capítulo 4
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COMO A TEORIA DE CONCILIAÇÃO DE METAS DESCREVE E
EXPLICA PROPOSIÇÃO E RESPOSTA DE EXERCÍCIO
ENVOLVENDO SISTEMA LINEAR
FÁBIO JOSÉ RAUEN

INTRODUÇÃO
Neste capítulo, apresentamos como a teoria de conciliação de metas de Rauen (2014),
mobilizando simultaneamente as teorias de relevância de Sperber e Wilson (1986, 1995) e
de registros de representação semiótica de Duval (2009), descreve e explica proposição e
respectiva resposta de um problema envolvendo um sistema linear. Para dar conta desse
objetivo, tomaremos como ilustração o caso de Sandra, uma professora que quer verificar
se o seu aluno Gustavo é capaz de tratar corretamente um sistema linear possível e
determinado a partir da identificação das unidades significativas e das proposições
pertinentes enunciadas em língua natural e suas respectivas conversões para uma
representação em linguagem algébrica.
Nesse contexto, Sandra escolhe o seguinte problema, doravante denominado de
problema dos sorvetes para efeitos de exposição:
Um grupo de amigos foi à sorveteria e comprou sorvetes com uma ou duas bolas ao
preço de R$ 3,00 e R$ 5,00, respectivamente. Foram comprados 12 sorvetes, que custam
ao todo R$ 44,00. Quantos sorvetes com uma bola foram comprados? E com duas bolas?
(SILVEIRA, 2015, p. 169).

O objeto de nossa análise é a troca comunicacional entre professora e estudante.
Escolhido o problema, Sandra propõe “Resolve esse”, Gustavo responde “8 sorvetes de uma
bola e 4 de duas”, e ela aquiesce de modo não verbal.
Sandra: “Resolve esse”
Gustavo: “8 sorvetes de uma bola e 4 de duas”.
Sandra aquiesce de modo não verbal.

O que nos interessa aqui, de um ponto de vista cognitivo que leva em consideração a
proatividade dos interagentes, é a ação colaborativa. Nossa hipótese é a de que esses
comportamentos podem ser descritos e explicados em termos de hipóteses abdutivas
antefactuais habilitadoras em direção a consecução de metas heteroconciliáveis.
Em teoria de conciliação de metas, concebemos proposições como as que estamos
analisando como ações antecedentes em direção à heteroconciliação consequente de metas
práticas de nível mais alto que as justificam (daí sua intencionalidade). A arquitetura da
teoria (ver figura 1) fornece uma modelação da ação intencional humana em quatro estágios
– os três primeiros abdutivos, os três últimos dedutivos – compreendendo a projeção de
uma meta Q [1], e a formulação [2], execução [3] e checagem [4] de pelo menos uma hipótese
abdutiva antefactual ótima PQ conectando uma ação antecedente P em direção à consecução
Q’ desse estado consequente projetado.
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Abdução
Dedução

[1]
[2]
[3]
[4]

P
P

Q
Q
Q’

Figura 1 – Arquitetura abdutivo-dedutiva da teoria de conciliação de metas
Nota: Q’ representa que a consecução da meta sempre
é em alguma medida diferente da meta Q projetada.
Fonte: Rauen (2018, p. 14).

Decorre dessa arquitetura um conjunto de noções teóricas. Em primeiro lugar,
consideramos que há conciliação de metas (no sentido mais específico de conciliação
contábil) quando o estado Q’ obtido satisfaz a meta Q projetada e que há inconciliação de
metas quando o estado Q’ obtido não satisfaz essa meta. Uma vez que a ação antecedente é
opcional, podemos conceber conciliações e inconciliações ativas e passivas (ver figura 2).

Estágios
[1]
[2]
[3]
[4]

(1a) Conciliação Ativa
Q
P Q
P
Q’

(1b) Inconciliação Ativa
Q
P Q
P
Q’

(1c) Conciliação Passiva
Q
P Q
P
Q’

(1d) Inconciliação Passiva
Q
P Q
P
Q’

Figura 2 – Possibilidades de consecução de metas
Nota:  representa a negação da proposição lógica.
Fonte: Elaboração própria.

Em segundo lugar, a depender da confiança que o agente deposita na eficácia da ação
antecedente, concebemos distintas gradações nas hipóteses abdutivas antefactuais, de
categóricas a tautológicas (cf. Rauen (2014) para uma primeira abordagem). Para os
propósitos do presente estudo, vale destacar que estímulos comunicacionais são tratados
como hipóteses habilitadoras. Trata-se de formulações P⟵Q nas quais a ação antecedente
P é necessária, mas não é suficiente para atingir o estado consequente Q.
Em terceiro lugar, visto que uma conciliação de metas pode ocorrer individual ou
colaborativamente, consideramos auto e heteroconciliações. Assim, propor a resolução de
um problema equivale a mobilizar uma ação antecedente com a qual o proponente acredita
ser capaz de habilitar o atingimento de sua meta mediante a colaboração de outro indivíduo.
Em quarto lugar, dada a ascendência da meta sobre a mobilização de uma ação
antecedente habilitadora heteroconciliável, assumimos que uma troca comunicacional
mobiliza três camadas de intenções: pelo menos uma intenção prática superordenando uma
intenção informativa, uma intenção informativa superordenando uma intenção
comunicativa, e uma intenção comunicativa superordenando a ação propriamente dita (cf.
Rauen (2020)).
Assim, certa intenção prática superordena uma intenção informacional de tornar
manifesto ou mais manifesto (cf. Sperber e Wilson (1986, 1995)) um conjunto de
informações {I}. Essa intenção informacional, por sua vez, superordena uma intenção
comunicativa de, mediante estímulos ostensivos, tornar mutuamente manifesto ou mais
manifesto para ambos, falante e ouvinte, que o falante torna manifesto esse conjunto de
informações {I}. Finalmente, consistente com essa intenção prática supraordenada, o
falante produz um estímulo ostensivo aberto que torna mutuamente manifesto ou mais
manifesto para ambos, falante e ouvinte, que ele torna manifesto esse conjunto de
informações {I}, o estímulo comunicativo em si.
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Posto isso, o plano de ação intencional de Sandra deve incluir o engajamento
colaborativo de Gustavo, de quem ela espera receber uma resposta correta. Para ver como
isso pode ser descrito e explicado em teoria de conciliação de metas, observaremos como
ocorre a emergência do plano de ação intencional de Sandra, passando pelo impacto da
proposição de Sandra na emergência do plano de ação intencional de Gustavo, pelo impacto
das reações de Gustavo na consecução do plano de ação intencional de Sandra e, fechando
o circuito, pelo impacto da reação de Sandra no plano de ação intencional de Gustavo.

1. DEFLAGRANDO A INTERAÇÃO:
O PLANO DE AÇÃO INTENCIONAL DE SANDRA
Para analisar a proposição da resolução do problema e a emergência da resposta,
nosso primeiro passo é observar o contexto inicial de Sandra como deflagrador de seu plano
de ação intencional. Para tanto, vamos proceder da seguinte forma. Em primeiro lugar,
apoiando-nos na teoria da relevância de Sperber e Wilson (1986, 1995), descreveremos o
processamento cognitivo em termos de sucessivas suposições S1-n tratadas ora como
premissas implicadas, quando funcionam como insumos para uma inferência dedutiva em
determinado contexto, ora como conclusões implicadas, quando funcionam como produto
de uma inferência dedutiva em determinado contexto. A novidade descritiva aqui é o
tratamento de emergência e utilização de hipóteses abdutivas antefactuais como premissas
e conclusões implicadas nas inferências dedutivas. É essa operação que viabiliza, em
segundo lugar, traduzi-las para a arquitetura descritivo-explanatória em quatro estágios
proposta em teoria de conciliação de metas.
Conforme antecipamos, sabemos que Sandra pretende verificar se Gustavo é capaz de
tratar corretamente um sistema linear a partir da identificação de unidades significativas e
proposições pertinentes de um problema enunciadas em língua natural e de suas
respectivas conversões para uma representação em linguagem algébrica. Nós arbitraremos
que essa suposição cognitiva S1 equivalerá à meta Q de nível mais alto de Sandra (S1 ≡ Q),
reconhecendo que determinar a meta que encabeça a análise bem como a quantidade de
passos inferenciais que devem ser descritos e explicados são decisões em alguma medida
discricionárias, dado que o fluxo da vida consiste em encadeamentos sucessivos de metas e
submetas relevantes (no sentido técnico proposto por Sperber e Wilson (1986, 1995), a ser
desenvolvido mais adiante).
S1 – Sandra pretende verificar se Gustavo é capaz de tratar corretamente um sistema
linear a partir da identificação de unidades significativas e proposições pertinentes de
um problema enunciadas em língua natural e suas respectivas conversões para uma
representação em linguagem algébrica (premissa implicada do contexto ≡ emergência
da meta Q).

Assumindo a correção dessa decisão, podemos dizer em seguida que Sandra abduz
ex-ante-facto a hipótese de que a proposição da resolução do problema dos sorvetes S2
provavelmente viabilizará que ela verifique as competências de tratamento de Gustavo S 1.
Uma vez que essa ação antecedente P é necessária, mas não é suficiente para a verificação
das competências do estudante, e uma vez que essa verificação só pode ser alcançada
mediante a colaboração de Gustavo, dizemos que Sandra está mobilizando a hipótese
abdutiva antefactual habilitadora heteroconciliável S2 a seguir.
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S2 – Se Sandra propuser a resolução do problema dos sorvetes, então Sandra
provavelmente verificará se Gustavo é capaz de tratar corretamente um sistema linear
a partir da identificação de unidades significativas e proposições pertinentes de um
problema enunciadas em língua natural e suas respectivas conversões para uma
representação em linguagem algébrica (conclusão implicada por modus ponens
S1⟶(S2⟵S1) ≡ abdução de hipótese antefactual habilitadora heteroconciliável).

Observe-se que a emergência da hipótese antefactual habilitadora heteroconciliável
foi tratada na descrição S1⟶(S2⟵S1) como uma conclusão implicada. Em outras palavras,
é porque Sandra quer verificar as competências de Gustavo, que ela abduz como ação
antecedente a proposição da resolução do problema dos sorvetes. Em termos de conciliação
de metas, esses são justamente os dois primeiros estágios do plano de ação intencional de
Sandra – projeção da meta e abdução de hipótese – que passam a governar a ação
colaborativa em pauta.
Uma versão simplificada desse plano pode ser vista na figura 3 a seguir.
[1]
[2]

P – Propor a resolução do problema, Sandra

Q – Verificar competências de Gustavo, Sandra
Q – Verificar competências de Gustavo, Sandra

Figura 3 – Plano simplificado de ação intencional de Sandra: primeira versão
Fonte: Elaboração própria.

Como a verificação das competências de Gustavo só pode ser atingida
colaborativamente, Sandra precisa interagir com ele, mobilizando submetas de nível
informacional e comunicacional S3-4 que justificam a enunciação de sua proposta S5.
S3 – Se Sandra informar à Gustavo a proposição da resolução do problema dos sorvetes,
então Sandra provavelmente proporá à Gustavo a resolução do problema dos sorvetes
(conclusão implicada por modus ponens (S2⟵S1)⟶(S3⟵S2) ≡ abdução de hipótese
antefactual habilitadora heteroconciliável);
S4 – Se Sandra comunicar à Gustavo a informação da proposição do problema dos
sorvetes, então Sandra provavelmente informará à Gustavo a proposição da resolução
do problema dos sorvetes (conclusão implicada por modus ponens (S3⟵S2)⟶(S4⟵S3)
≡ abdução de hipótese antefactual habilitadora heteroconciliável);
S5 – Se Sandra enunciar à Gustavo “Resolve esse”, então Sandra provavelmente
comunicará à Gustavo a informação da proposição do problema dos sorvetes
(conclusão implicada por modus ponens (S4⟵S3)⟶(S5⟵S4) ≡ abdução de hipótese
antefactual habilitadora heteroconciliável).

Observe-se na cadeia de inferências S3-5 que o tratamento da hipótese abdutiva
(S2⟵S1) como premissa implicada em S3 permitiu conceber a hipótese abdutiva (S3⟵S2)
como conclusão implicada, viabilizando encadear uma submeta operacional de nível mais
baixo em direção à consecução de uma meta de nível mais alto e, desse modo, conceber
planos de ação intencionais complexos e hierarquizados replicando a arquitetura de quatro
estágios ao modo de tijolos de lego. Em outras palavras, se Sandra pretende propor o
exercício a Gustavo, ela precisa informar Gustavo de sua decisão (uma vez que ele não pode
adivinhar a intenção prática da professora se não for informado). Todavia, como
antecipamos na introdução, não há como Gustavo ser informado da intenção prática de
Sandra, se Sandra não converter sua intenção de informá-lo numa intenção comunicativa,
ou seja, se ela não gerar estímulos ostensivos com os quais ela manifesta para Gustavo (e,
ipso facto, para ela mesma), que ela torna manifesta a informação {I} de que deseja que ele
resolva o exercício. Por fim, e não menos importante, ela só tornará mutuamente manifesta
essa informação {I} mediante a enunciação dessa proposição. É precisamente essa cadeia
de inferências que explica enunciação da proposição:
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Sandra: “Resolve esse.”

Visto o plano de ação intencional de Sandra em termos de um encadeamento factível
de suposições S1-5, estamos em condições de apresentá-lo numa formatação mais afeita à
teoria de conciliação de metas em termos de sucessivas submetas M-P encaixadas em
direção consecução da meta prática Q de nível mais alto de Sandra. Observe-se que
formatamos a descrição do plano de ação intencional de um modo mais adequado para
representar sucessivas submetas encaixadas na figura 4, a seguir. Nessa versão, cada
submeta deve ser entendida como uma ação antecedente da meta de nível mais alto, de tal
modo que a combinação da submeta com sua respectiva meta de nível mais alto configura a
respectiva hipótese abdutiva antefactual.
Q – Verificar se Gustavo é capaz de tratar corretamente um sistema linear a partir da
identificação de unidades significativas e proposições pertinentes de um problema
enunciadas em língua natural e suas respectivas conversões para uma representação
em linguagem algébrica, Sandra (meta prática de nível mais alto)
P – Propor a resolução do problema dos sorvetes, Sandra (meta prática de nível mais baixo)
O – Informar à Gustavo a proposição da resolução do problema dos sorvetes, Sandra (meta
informacional)
N – Comunicar à Gustavo a informação da proposição da resolução do problema dos sorvetes, Sandra
(meta comunicacional)
M – Enunciar “Resolve esse”, Sandra (execução do plano)

Figura 4 – Plano de ação intencional de Sandra
Fonte: Elaboração própria.

Antes de voltar nossa atenção à reação de Gustavo, destacamos que a emergência
desse enunciado produz duas consequências. Em primeiro lugar (ver figura 5), configura o
estágio [3] de execução do plano de ação intencional de Sandra.
[1]
[2]
[3]

P – Propor a resolução do problema, Sandra
P – Sandra propõe a resolução do problema

Q – Verificar competências de Gustavo, Sandra
Q – Verificar competências de Gustavo, Sandra

Figura 5 – Plano simplificado de ação intencional de Sandra: segunda versão
Fonte: Elaboração própria.

Em segundo lugar, produz efeitos cognitivos positivos S6-S10 no próprio plano de ação
intencional de Sandra. Trata-se de conclusões implicadas decorrentes de sua ação que
expressam expectativas de consecução das diversas submetas que lhe estão ao alcance.
S6 – Sandra enuncia “Resolve esse” (conclusão implicada por modus ponens
(S5⟵S4)⟶S6 ≡ execução da ação antecedente da hipótese abdutiva antefactual
habilitadora heteroconciliável);
S7 – Sandra provavelmente comunicará a Gustavo a informação da proposição da
resolução do problema dos sorvetes (conclusão implicada por modus ponens S 6⟶S7 ≡
provável heteroconciliação da meta comunicacional de Sandra);
S8 – Sandra provavelmente informará a Gustavo a proposição da resolução do problema
dos sorvetes (conclusão implicada por modus ponens S7⟶S8 ≡ provável
heteroconciliação da meta informacional de Sandra);
S9 – Sandra provavelmente proporá a resolução do problema dos sorvetes (conclusão
implicada por modus ponens S8⟶S9 ≡ provável heteroconciliação meta prática de nível
mais baixo de Sandra);
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S10 – Sandra provavelmente verificará se Gustavo é capaz de tratar corretamente um
sistema linear a partir da identificação de unidades significativas e proposições
pertinentes de um problema enunciadas em língua natural e suas respectivas
conversões para uma representação em linguagem algébrica (conclusão implicada por
modus ponens S9⟶S10 ≡ provável heteroconciliação meta prática de nível mais alto de
Sandra).

A figura 6, a seguir, resume em termos de teoria de conciliação de metas o impacto da
enunciação “Resolve esse” de Sandra em seu próprio plano de ação intencional.
Q – Verificar se Gustavo é capaz de tratar corretamente um sistema linear [...], Sandra
(meta prática de nível mais alto)
P – Propor a resolução do problema dos sorvetes, Sandra (meta prática de nível mais baixo)
O – Informar à Gustavo a proposição da resolução do problema dos sorvetes, Sandra (meta
informacional)
N – Comunicar à Gustavo a informação da proposição da resolução do problema dos sorvetes, Sandra
(meta comunicacional)
M – Sandra enuncia “Resolve esse” (execução do plano)
N’ – Sandra provavelmente comunicará à Gustavo a proposição da resolução do problema dos sorvetes
(meta comunicacional)
O’ – Sandra provavelmente informará à Gustavo a proposição da resolução do problema dos
sorvetes (meta informacional)
P’ – Sandra provavelmente proporá a resolução do problema dos sorvetes, (meta prática de
nível mais baixo)
Q’ – Sandra provavelmente verificará se Gustavo é capaz de tratar corretamente um
sistema linear [...] (meta prática de nível mais alto)

Figura 6 - Impacto da ação de Sandra em seu plano de ação intencional
Fonte: Elaboração própria.

2. IMPACTO DA AÇÃO DE SANDRA:
PLANO DE AÇÃO INTENCIONAL DE GUSTAVO
Conhecido o plano de ação intencional de Sandra e o impacto da execução da ação
antecedente de nível mais baixo em seu próprio plano, estamos em condições de analisar
seu impacto em Gustavo. Do seu ponto de vista, a primeira tarefa cognitiva é interpretar o
enunciado da professora. Para ver como isso ocorre, nós nos utilizaremos da arquitetura
descritivo-explanatória da teoria da relevância de Sperber e Wilson (1986, 1995).
A teoria da relevância é uma abordagem pragmático-cognitiva organizada a partir do
princípio cognitivo de que a mente humana maximiza os insumos que processa e do princípio
comunicativo de que enunciados geram expectativas precisas de relevância ótima.
Por relevância, os autores definem uma propriedade potencial de quaisquer insumos
cognitivos. Um insumo cognitivo é relevante quando os efeitos cognitivos positivos de seu
processamento – modificações pertinentes no ambiente cognitivo dos indivíduos –
contrapesam os esforços cognitivos que foram despendidos para obtê-los. Isso ocorre
quando os insumos fortalecem suposições cognitivas prévias; quando eles contradizem e,
por decorrência, eliminam suposições cognitivas prévias; ou quando geram implicações
novas interagindo com suposições cognitivas prévias. Em síntese, ceteris paribus, a
relevância de um insumo cognitivo aumenta quando seus efeitos cognitivos positivos
aumentam e/ou quando os esforços de processamento necessários para os obter diminuem.
Conforme o princípio comunicativo de relevância, estímulos ostensivos em geral (e,
dentre eles, enunciados linguísticos em particular) são presumidos como otimamente
relevantes. Um enunciado é assim presumido quando é (a) ao menos relevante o suficiente
para merecer o esforço de processamento do ouvinte, e (b) o mais relevante possível
conforme habilidades e preferências do falante.
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A partir dessa presunção, os autores propõem um procedimento de compreensão
orientado pela noção de relevância. Conforme esse procedimento, na contingência de
processar estímulos ostensivos de um falante, o ouvinte deve seguir um caminho de esforço
mínimo na computação de efeitos cognitivos (a) considerando interpretações em ordem de
acessibilidade e (b) encerrando o processamento quando sua expectativa de relevância
ótima é satisfeita.
Posto isso, tendo ouvido o enunciado “Resolve esse” de sua professora, Gustavo,
seguindo uma rota de esforço mínimo, (a) encaixa a formulação linguística do enunciado de
Sandra numa forma lógica, (b) enriquece inferencialmente os estímulos linguísticos para
obter significados explícitos (explicatura), por vezes considerando insumos ostensivos
contextuais não verbais, sempre que necessário, e (c) mobiliza o significado explícito do
enunciado como premissa implicada para gerar conclusões implicadas (implicaturas),
sempre que pertinente.
Conforme Sperber e Wilson (1995, p. 72), uma forma lógica é “uma fórmula bemformada, um conjunto estruturado de constituintes que sofrem operações lógicas formais
determinadas por sua estrutura”. Cada um dos constituintes de uma forma lógica pode ser
acessado por entradas lógicas, enciclopédicas e lexicais. Interpretar enunciados equivale a
atribuir uma entrada enciclopédica (representadas a seguir em versaletes minúsculos por
se referirem a entidades conceptuais) para cada uma de suas entradas lógicas. Vale destacar
que enunciados em língua natural são explícitos quando há uma entrada lexical para cada
entrada lógica e são menos que explícitos quando, para cada entrada lógica, não há uma
entrada lexical ou ela precisa ser complementada. Em geral, enunciados são menos que
explícitos, e o intérprete precisa enriquecê-los para torná-los plenamente proposicionais e,
desse modo, ser possível atribuir a eles um valor de verdade. Em teoria da relevância,
chama-se explicatura o desenvolvimento de formas lógicas nestes termos.
Essas ações cognitivas podem ser vistas na figura 7, a seguir.
Forma Linguística
Forma Lógica
Explicatura

Resolve

resolver

RESOLVER*



alguém


esse

algo


GUSTAVO

O PROBLEMA DOS SORVETES

Figura 7 – Processamento do enunciado de Sandra por Gustavo
Fonte: Elaboração própria.

Conforme vemos na figura anterior, a entrada lógica destinada ao verbo resolver está
linguisticamente representada pela entrada lexical ‘resolve’ e, por hipótese, aciona a
entrada enciclopédica RESOLVER*, segundo a qual o significado mais padronizado de
‘resolver’ é estreitado a algo próximo da noção de resolução de problemas ou exercícios de
matemática (sobre estreitamentos e alargamentos lexicais, ver Carston, 2002). Isso ocorre
porque a interpretação obtida é aquela que, em contexto, é considerada otimamente
relevante para um indivíduo. Nas condições ad hoc de nossa ilustração, dado que se trata de
uma interação entre professora e estudante de matemática, resta factível que o item lexical
‘resolve’ se refere a resolver algum problema ou exercício dessa matéria.
Além disso, a entrada lógica resolver sugere as hipóteses antecipatórias de que
“alguém 𝑥 resolve” e de que “alguém 𝑥 resolve algo 𝑦”. A entrada lógica alguém 𝑥 não é
representada linguisticamente (a elipse do(s) respectivo(s) item(ns) lexical(is) está
representada por ‘’), mas Gustavo está autorizado a assumir, dada a presunção de
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relevância ótima, que a interpretação relevante é a de que ele (GUSTAVO) é quem resolve algo.
A entrada lógica algo 𝑦 está representada pelo pronome ‘esse’, de modo que se Gustavo
resolver algo 𝑦 e esse algo 𝑦 é o problema que a professora está apontando, então é para
Gustavo resolver o problema que a professora está apontando (O PROBLEMA DOS SORVETES,
para efeito de exposição).
(1a) RESOLVER* GUSTAVO O PROBLEMA DOS SORVETES.

A descrição (1a), contudo, ainda não está adequada porque não traduz o ato de fala
de Sandra. Obviamente, Sandra não está meramente descrevendo um estado da realidade,
mas enunciando um estado de coisas desejável do seu ponto de vista. Sendo esse o caso,
cabe a Gustavo encaixar a explicatura (1a) acima numa descrição de nível mais alto que leva
em consideração esse ato. Posto isso, é razoável conjecturar que Gustavo assume que o
enunciado “Resolve esse” de Sandra é uma proposição cujo conteúdo é expresso por (1a).
Algo como:
(1b) Sandra propõe (1a).
(1c) Sandra propõe que Gustavo resolva o problema dos sorvetes.

Segue disso, portanto, que a explicatura otimamente relevante do enunciado de
Sandra é a suposição S1 de Gustavo, apresentada a seguir:
S1 – Sandra propõe que Gustavo resolva o problema dos sorvetes (explicatura do
enunciado de Sandra).

Observe-se, todavia, que essa não é a interpretação-alvo desse enunciado, porque
Sandra não quer apenas propor a resolução do problema dos sorvetes, ela quer comunicar
e informar que pretende que ele resolva o problema e persuadi-lo a resolvê-lo de fato.
Assumindo que esse é o caso, Gustavo está autorizado a utilizar S 1 como uma premissa
implicada a partir da qual ele pode inferir que Sandra comunica, informa e de fato pretende
que ele resolva o problema dos sorvetes S2-S4, de modo que S4 é a provável interpretação
relevante do enunciado.
S1 – Sandra propõe que Gustavo resolva o problema dos sorvetes (premissa implicada
derivada da explicatura do enunciado de Sandra);
S2 – Sandra comunica que Sandra pretende que Gustavo resolva o problema dos
sorvetes (conclusão implicada por modus ponens S1⟶S2);
S3 – Sandra informa que Sandra pretende que Gustavo resolva o problema dos sorvetes
(conclusão implicada por modus ponens S2⟶S3);
S4 – Sandra pretende que Gustavo resolva o problema dos sorvetes (conclusão
implicada por modus ponens S3⟶S4).

É justamente aqui que as teorias de relevância e de conciliação e metas se distinguem,
uma vez que, do ponto de vista prático, saber o que uma pessoa deseja não implica atendêla. Do ponto de vista de Sandra, o que interessa é a resolução correta do problema como
forma de verificar as competências de Gustavo, e isso só se obtém se Gustavo se dispor a
colaborar com esse plano S5 a partir da interpretação de S4. É precisamente essa disposição
à colaboração Q que encabeçará o plano de ação intencional de Gustavo.
S5 – Gustavo pretende atender à proposição de Sandra (conclusão implicada por modus
ponens S4⟶S5 ≡ emergência da meta colaborativa Q).

83

Assumindo que Sandra observa evidências S11 de que Gustavo se dispõe a resolver o
problema, o plano de ação intencional de Sandra é heteroconciliado, exceto no que se refere
à obtenção da resposta-alvo. Assim, a mera observação dos comportamentos de Gustavo em
direção à resolução do problema sugere a seguinte cadeia de inferências S12-14 em Sandra:
S11 – Gustavo se dispõe a resolver o problema dos sorvetes (premissa implicada
derivada da observação dos comportamentos de Gustavo);
S12 – Sandra comunica a Gustavo a informação da proposição da resolução do problema
dos sorvetes (conclusão implicada por modus ponens S11⟶S12/fortalecimento de S7 ≡
heteroconciliação da meta comunicacional de Sandra);
S13 – Sandra informa a Gustavo a proposição da resolução do problema dos sorvetes
(conclusão implicada por modus ponens S12⟶S13/fortalecimento de S8 ≡
heteroconciliação da meta informacional de Sandra);
S14 – Sandra propõe a resolução do problema dos sorvetes (conclusão implicada por
modus ponens S13⟶S14/fortalecimento de S9 ≡ heteroconciliação meta prática de nível
mais baixo de Sandra).

Essa cadeia de consecuções pode ser representada em termos mais próprios da teoria
de conciliação de metas tal como na figura 8, a seguir:
M – Gustavo dispõe-se a resolver o problema dos sorvetes (evidência da emergência da meta)
N’ – Sandra comunica à Gustavo a proposição da resolução do problema dos sorvetes (meta
comunicacional)
O’ – Sandra informa à Gustavo a proposição da resolução do problema dos sorvetes (meta
informacional)
P’ – Sandra propõe a resolução do problema dos sorvetes (meta prática de nível mais baixo)

Figura 8 - Impacto da ação de Sandra em seu plano de ação intencional
Fonte: Elaboração própria.

Voltando ao processamento cognitivo de Gustavo, cabe agora a ele gerar seu plano de
ação intencional em direção ao atendimento da proposição de Sandra S5. Para isso, Gustavo
precisa resolver o problema dos sorvetes S6.
S6 – Se Gustavo resolver o problema dos sorvetes, Gustavo provavelmente atenderá à
proposição de Sandra (conclusão implicada por modus ponens S4S5⟶(S6⟵S5) ≡
abdução de hipótese antefactual habilitadora autoconciliável em direção a
heteroconciliação da meta Q de nível mais alto que superordena o plano de ação
intencional de Gustavo).

Para dar conta da tarefa, sem prejuízo a outras possibilidades exequíveis, Gustavo
precisa atingir progressivamente pelo menos 5 submetas. Ele precisa interpretar os
enunciados do problema enquanto unidades significativas e proposições S7, convertê-las
nas respectivas unidades significativas e equações algébricas S 8, tratá-las algebricamente
S9, converter os resultados obtidos em linguagem algébrica para a língua natural S 10 e
informá-los à Sandra S11.
S7 – Se Gustavo interpretar os enunciados do problema dos sorvetes identificando
respectivas unidades significativas e proposições; e
S8 – Se Gustavo converter unidades significativas e proposições próprias da
representação em língua natural do problema dos sorvetes nas respectivas unidades
significativas e equações próprias da representação algébrica do problema dos
sorvetes; e
S9 – Se Gustavo tratar corretamente as unidades significativas e as equações próprias
da representação algébrica do problema dos sorvetes; e
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S10 – Se Gustavo converter os resultados do tratamento do problema dos sorvetes de
unidades significativas próprias da representação algébrica para unidades
significativas próprias da representação em língua natural; e
S11 – Se Gustavo informar os resultados do os resultados do tratamento do problema
dos sorvetes em unidades significativas próprias da representação em língua natural,
então Gustavo provavelmente resolverá o problema dos sorvetes (conclusão implicada
por modus ponens S6⟶(((((S7⟶S8)⟶S9)⟶S10)⟶S11)⟵S6) ≡ abdução de hipóteses
antefactuais habilitadoras).

Em termos de conciliação de metas, o plano de ação intencional de Gustavo
S6⟶(((((S7⟶S8)⟶S9)⟶S10)⟶S11)⟵S6) pode ser assim representado:
Q – Atender à proposição de Sandra, Gustavo (meta prática de nível mais alto)
P – Resolver o problema dos sorvetes, Gustavo (meta prática de nível intermediário)
O1 – Interpretar os enunciados do problema dos sorvetes identificando respectivas unidades significativas e
proposições, Gustavo (primeira meta prática de nível mais baixo)
O2 – Converter unidades significativas e proposições próprias da representação em língua natural do
problema dos sorvetes nas respectivas unidades significativas e equações próprias da representação
algébrica do problema dos sorvetes, Gustavo (segunda meta prática de nível mais baixo)
O3 – Tratar corretamente as unidades significativas e as equações próprias da representação algébrica do
problema dos sorvetes, Gustavo (terceira meta prática de nível mais baixo)
O4 – Converter os resultados do tratamento do problema dos sorvetes de unidades significativas próprias da
representação algébrica para unidades significativas próprias da representação em língua natural, Gustavo
(quarta meta prática de nível mais baixo)
O5 – Informar os resultados do tratamento do problema dos sorvetes em unidades significativas próprias da
representação em língua natural, Gustavo (quinta meta prática de nível mais baixo)

Figura 9 – Plano de ação intencional de Gustavo: resolução do problema
Fonte: Elaboração própria.

Posto isso, o primeiro passo da resolução do problema é a interpretação de seus
quatro enunciados– submeta O1. O primeiro enunciado – “Um grupo de amigos foi à
sorveteria e comprou sorvetes com uma ou duas bolas ao preço de R$ 3,00 e R$ 5,00,
respectivamente” – contém duas proposições e gera, incluindo os respectivos atos de fala,
as suposições S12-13.
Forma Linguística: Um grupo de amigos foi à sorveteria [...];
Forma Lógica: alguém foi a algum lugar;
Explicatura: UM GRUPO DE AMIGOS FOI À SORVETERIA.
Forma linguística: [...] e  comprou sorvetes com uma ou duas bolas  ao preço de R$
3,00 e R$ 5,00, respectivamente;
Forma Lógica: alguém comprou algo1 ou algo2 em algum lugar a algum preço1 e algum
preço2 de algum modo;
Explicatura: UM GRUPO DE AMIGOS COMPROU SORVETES COM UMA BOLA OU SORVETES COM DUAS
BOLAS NA SORVETERIA AO PREÇO DE R$ 3,00 E AO PREÇO DE R$ 5,00 RESPECTIVAMENTE.
S12 – O autor do problema afirma que um grupo de amigos foi à sorveteria (explicatura
do primeiro segmento do primeiro enunciado do problema dos sorvetes);
S13 – O autor do problema afirma que um grupo de amigos comprou sorvetes com uma
bola ou sorvetes com duas bolas na sorveteria ao preço de R$ 3,00 e ao preço de R$ 5,00
respectivamente (explicatura do segundo segmento do primeiro enunciado do
problema dos sorvetes).

A suposição S13, funcionando como premissa implicada, gera como conclusões
implicadas as suposições S14-15, a seguir:
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S14 – Os sorvetes de uma bola custam R$ 3,00 na sorveteria (conclusão implicada por
modus ponens S13⟶S14);
S15 – Os sorvetes de duas bolas custam R$ 5,00 na sorveteria (conclusão implicada por
modus ponens S13⟶S15).

O segundo enunciado – “Foram comprados 12 sorvetes, que custam ao todo R$ 44,00”
– contém igualmente duas proposições e gera as suposições S16-17 mais adiante.
Forma linguística: Foram comprados 12 sorvetes [...];
Forma Lógica: Ser comprado algo por alguém em algum lugar;
Explicatura: FORAM COMPRADOS 12 SORVETES DE UMA BOLA OU DE DUAS BOLAS PELO GRUPO DE
AMIGOS NA SORVETERIA.
Forma linguística: [...], que custam ao todo R$ 44,00;
Forma Lógica: Algo custa de algum modo algum valor em algum lugar;
Explicatura: 12 SORVETES DE UMA OU DE DUAS BOLAS CUSTAM AO TODO R$ 44,00 NA SORVETERIA.
S16 – O autor do problema afirma que foram comprados 12 sorvetes de uma bola ou de
duas bolas pelo grupo de amigos na sorveteria (explicatura do primeiro segmento do
segundo enunciado do problema dos sorvetes);
S17 – O autor do problema afirma que 12 sorvetes de uma ou de duas bolas custam ao
todo R$ 44,00 na sorveteria (explicatura do segundo segmento do segundo enunciado
do problema dos sorvetes).

Os dois últimos enunciados do problema – “Quantos sorvetes com uma bola foram
comprados? E com duas bolas?” – por fim, geram as suposições S18-19 a seguir.
Forma linguística: Quantos sorvetes com uma bola foram comprados?
Forma Lógica: QU-quantidade de algo1 ser comprado por alguém em algum lugar;
Explicatura: QUANTOS SORVETES COM UMA BOLA FORAM COMPRADOS PELO GRUPO DE AMIGOS NA
SORVETERIA?
Forma linguística: E com duas bolas?
Forma Lógica:  QU-quantidade de algo2 ser comprado por alguém em algum lugar;
Explicatura: QUANTOS SORVETES COM DUAS BOLA FORAM COMPRADOS PELO GRUPO DE AMIGOS NA
SORVETERIA?
S18 – O autor do problema deseja saber quantos sorvetes com uma bola foram comprados
pelo grupo de amigos na sorveteria (explicatura do terceiro enunciado do problema dos
sorvetes);
S19 – O autor do problema deseja saber quantos sorvetes com duas bolas foram
comprados pelo grupo de amigos na sorveteria (explicatura do quarto enunciado do
problema dos sorvetes).

Uma vez interpretado o problema, cabe agora à Gustavo converter suas unidades
significativas e proposições da representação-fonte em língua natural para a representaçãoalvo em linguagem algébrica pertinente – submeta O2.
Antes de lidar com essa questão, vale mencionar que Duval (2009, p. 53), considera
haver três atividades cognitivas fundamentais no que ele chama de semiósis em
matemática: a formação de uma representação identificável, que leva em conta unidades e
regras de formação próprias de um registro; os tratamentos, que leva em conta
transformações de representações no interior de um registro; e as conversões, que leva em
conta mudanças de representação, conservando os objetos denotados.

86

Duval (2009) chama de noésis o processo consciente de conceptualização dos objetos
lógico-formais que constituem a matemática e de semiósis as diversas formas de
representá-los. Dado que a matemática é uma ciência lógico-formal cujos objetos requerem
representações simbólicas demonstrativas para serem processados e comunicados, é a
semiósis que viabiliza a noésis neste campo do saber. Em outras palavras, só é possível
conceptualizar objetos matemáticos mediante suas diferentes representações semióticas.
Posto isso, transitar por diferentes representações de mesmos objetos matemáticos, é
essencial para apreendê-los e para ensinar e aprender essa disciplina.
Todavia, a questão fulcral aqui é que cada registro de representação semiótica recorta
à sua maneira o objeto matemático, iluminando determinados aspectos e deixando à
sombra outros. Por exemplo, se a linguagem natural permite exprimir problemas
matemáticos com nuances contextuais pragmáticas próprias, ela não tem a mesma potência
de tratamento sintático de uma representação algébrica, embora a potência algorítmica
sintática da representação algébrica somente seja possível às custas da negligência das
nuances pragmáticas contextuais de cada problema.
Para converter unidades significativas e proposições do problema dos sorvetes da
representação em língua natural para uma representação em linguagem algébrica
pertinente, Gustavo precisa ter internalizado em sua memória enciclopédica (conjunto de
suposições contextuais de longo prazo) que sorvetes de uma e de duas bolas precisam ser
representados por incógnitas S20.
S20 – Sorvetes de uma bola e de duas bolas devem ser representados por incógnitas
(premissa implicada da memória enciclopédica);

Sem prejuízo a outras possibilidades, essa informação, uma vez combinada com as
suposições S18-19, gera como conclusões implicadas as suposições S20-S21, a seguir:
S21 – Sorvetes de uma bola podem ser representados por 𝑥 (conclusão implicada por
modus ponens conjuntivo S18S20⟶S21);
S22 – Sorvetes de duas bolas podem ser representados por 𝑦 (conclusão implicada por
modus ponens conjuntivo S19S20⟶S22).

As demais suposições S23-S27 decorrem dessa decisão:
S23 – Cada sorvete de uma bola que foi comprado pelo grupo de amigos pode ser
representado por 3𝑥 (conclusão implicada por modus ponens conjuntivo S14S21⟶S23);
S24 – Cada sorvete de duas bolas que foi comprado pelo grupo de amigos pode ser
representado por 5𝑦 (conclusão implicada por modus ponens conjuntivo S15S22⟶S24);
S25 – A afirmação de que foram comprados 12 sorvetes de uma bola ou de duas bolas
pelo grupo de amigos pode ser representada por 𝑥 + 𝑦 = 12 (conclusão implicada por
modus ponens conjuntivo S16S18S22⟶S13);
S26 – A afirmação de que 12 sorvetes de uma ou de duas bolas custam ao todo R$ 44,00
pode ser representada por 3𝑥 + 5𝑦 = 44 (conclusão implicada por modus ponens
conjuntivo S14S15S17⟶S26);
S27 – O problema de saber quantos sorvetes com uma bola ou com duas bolas foram
comprados pelo grupo de amigos na sorveteria pode ser representado pelo sistema
{𝑥 + 𝑦 = 12 3𝑥 + 5𝑦 = 44 (conclusão implicada por modus ponens conjuntivo S23
S26⟶S27).

Vale ressaltar na descrição acima (simplificada por conveniência expositiva) que
movimentar-se da língua natural (registro de partida) para a representação algébrica
(registro de chegada) implica não apenas enfrentar problema próprios da forma como cada
um desses registros permite iluminar os objetos matemáticos mobilizados, mas também do
grau de congruência como esses registros exprimem as informações.
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Para Duval (2009, p. 68-69), há três critérios para considerar congruentes
informações apresentadas em dois registros: (a) correspondência semântica entre as
unidades, de forma que para cada unidade no registro de partida seja possível associar uma
unidade no registro de chegada; (b) univocidade semântica terminal, de forma que para
cada unidade no registro de partida seja possível corresponder uma única unidade no
registro de chegada; e (c) organização sintática das unidades, de forma que, comparadas as
expressões nos registros de partida e de chegada, as unidades sejam apresentadas na
mesma ordem.
Registro em Língua
Natural
Um grupo de amigos foi à
sorveteria [...]
[...] e comprou sorvetes
com uma ou duas bolas
ao preço de R$ 3,00 e R$
5,00, respectivamente

Foram comprados 12
sorvetes, [...]
[...], que custam ao todo
R$ 44,00
Quantos sorvetes com
uma
bola
foram
comprados?
E com duas bolas?

[...] e comprou sorvetes
com uma [...]
[...] ou duas bolas [...]
[...] ao preço de R$ 3,00
[...]
[...]
e
R$
5,00,
respectivamente.
Foram comprados 12
sorvetes, [...]
[...], que custam ao todo
R$ 44,00
Quantos sorvetes com
uma
bola
foram
comprados? E com duas
bolas?

Inferências Intermediárias
S12 – O autor do problema afirma que um grupo de amigos
foi à sorveteria.
S13 – O autor do problema afirma que um grupo de amigos
comprou sorvetes com uma bola ou sorvetes com duas bolas
na sorveteria ao preço de R$ 3,00 e ao preço de R$ 5,00
respectivamente.
S14 – Os sorvetes de uma bola custam $ 3,00 na sorveteria
(S13⟶S14).
S15 – Os sorvetes de duas bolas custam R$ 5,00 na sorveteria
(S13⟶S15).
S16 – O autor do problema afirma que foram comprados 12
sorvetes de uma bola ou de duas bolas pelo grupo de amigos
na sorveteria.
S17 – O autor do problema afirma que 12 sorvetes de uma ou
de duas bolas custam ao todo R$ 44,00 na sorveteria.
S18 – O autor do problema deseja saber quantos sorvetes
com uma bola foram comprados pelo grupo de amigos na
sorveteria.
S19 – O autor do problema deseja saber quantos sorvetes
com duas bolas foram comprados pelo grupo de amigos na
sorveteria.
S20 – Sorvetes de uma bola e de duas bolas devem ser
representados por incógnitas.
S21 – Sorvetes de uma bola podem ser representados por 𝑥
(S18S20⟶S21).
S22 – Sorvetes de duas bolas podem ser representados por 𝑦
(S19S20⟶S22).
S23 – Cada sorvete de uma bola que foi comprado pelo grupo
de amigos pode ser representado por 3𝑥 (S14S21⟶S23).
S24 – Cada sorvete de duas bolas que foi comprado pelo
grupo de amigos pode ser representado por 5𝑦
(S15S22⟶S24).
S25 – A afirmação de que foram comprados 12 sorvetes de
uma bola ou de duas bolas pelo grupo de amigos pode ser
representada por 𝑥 + 𝑦 = 12 (S16S18S22⟶S13).
S26 – A afirmação de que 12 sorvetes de uma ou de duas
bolas custam ao todo R$ 44,00 pode ser representada por
3𝑥 + 5𝑦 = 44 (S14S15S17⟶S26).
S27 – O problema de saber quantos sorvetes com uma bola
ou com duas bolas foram comprados pelo grupo de amigos
na sorveteria pode ser representado pelo sistema {𝑥 + 𝑦 =
12 3𝑥 + 5𝑦 = 44 (S23S26⟶S27).

Registro
Algébrico

𝑥
𝑦
3𝑥
5𝑦

𝑥 + 𝑦 = 12

3𝑥 + 5𝑦 = 44

𝑥 + 𝑦 = 12
3𝑥 + 5𝑦 = 44

Figura 10 – Conversão do problema dos sorvetes para a representação algébrica
Fonte: Elaboração própria.

88

Como podemos ver na figura 10, a conversão do problema dos sorvetes da língua
natural para a representação algébrica está longe de ser congruente. Para a consecução da
submeta O1, Gustavo teve de interpretar integralmente o texto S12-19. É somente depois dessa
interpretação que ele pode proceder às inferências necessárias para a conversão das
informações para o registro algébrico S12-26 – submeta O1, incluindo configurá-lo como um
sistema de equações S27, algo que sequer está informado no texto do problema.
A conversão congruente do problema dos sorvetes da representação algébrica
(registro de partida) para a representação em língua natural (registro de chegada), gera um
texto artificial que nos fornece uma dimensão do quanto é pertinente considerar níveis de
congruência entre os registros envolvidos na interpretação de problemas (figura 11). Dado
que os registros em língua natural de partida e algébrico de chegada impõem formas
próprias de organização das informações nem sempre congruentes, lidar com essa questão
é uma contingência.
Registro em Língua Natural
Um grupo de amigos foi à sorveteria e
comprou sorvetes com uma ou duas bolas
ao preço de R$ 3,00 e R$ 5,00,
respectivamente. Foram comprados 12
sorvetes, que custam ao todo R$ 44,00.
Quantos sorvetes com uma bola foram
comprados? E com duas bolas?

Registro algébrico
𝑥 + 𝑦 = 12
3𝑥 + 5𝑦 = 44

Conversão reversa congruente
Se a quantidade de sorvetes de uma bola
mais a quantidade de sorvetes com duas
bolas comprada por um grupo de amigos
na sorveteria foi de 12 sorvetes; e se R$
3,00 multiplicado pela quantidade de
sorvetes de uma bola mais R$ 5,00
multiplicado pela quantidade de sorvetes
de duas bolas custou ao todo R$ 44,00,
quantos sorvetes com uma bola e quantos
sorvetes com duas bolas foram
comprados?

Figura 11 – Conversão reversa congruente do problema dos sorvetes para a língua natural
Fonte: Elaboração própria.

Convertidas as unidades e armado o sistema, Gustavo pode tratá-lo. Para isso, uma
decisão estratégica é escolha do método de resolução. Essa tomada de decisão nos parece
ideal para questionar por que (aspecto que poderia ter sido problematizado em todas as
emergências de hipóteses nessa descrição) certas hipóteses abdutivas se impõem sobre
hipóteses abdutivas rivais, especialmente sabendo que há, no mínimo, quatro caminhos
viáveis para isso: tentativa e erro, e os métodos da adição, da substituição e da comparação.
Nossa hipótese de trabalho é a de que a hipóteses abdutivas antefactuais viáveis são
formulações intencionais do tipo “Se P, então Q”, tal que P é uma ação antecedente plausível
ótima no presente ou em um futuro mais próximo em direção a um estado consequente Q
num futuro mais distante. Isso implica dizer que a ação antecedente, além de plausível, em
alguma medida emerge ou é deliberada a partir de uma relação ótima de custos de
processamento minimizados e de efeitos cognitivos maximizados.
Assumindo que antes do problema dos sorvetes, Gustavo havia resolvido uma
quantidade expressiva de sistemas lineares pelo método da substituição, nossa hipótese é a
de que esse método se imporia sobre os demais métodos. Sendo esse o caso e assumindo
sua competência, ele abduziria três hipóteses antefactuais: (a) isolar uma das incógnitas
numa das equações, (b) calcular o valor da outra incógnita na outra equação e (c) utilizar o
valor da incógnita calculada para calcular o valor da incógnita desconhecida em uma das
equações.
𝑥 + 𝑦 = 12
3𝑥 + 5𝑦 = 44

S28 – [...] Se Gustavo tratar corretamente o sistema {

então Gustavo

provavelmente tratará corretamente as unidades significativas e as equações próprias
da representação algébrica do problema dos sorvetes (conclusão implicada por modus
ponens S10⟶(S28⟵S10) ≡ abdução de hipótese antefactual habilitadora);
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S29 – [...] Se Gustavo usar corretamente o método da substituição então Gustavo
𝑥 + 𝑦 = 12
(conclusão implicada por
3𝑥 + 5𝑦 = 44

provavelmente tratará corretamente o sistema {

modus ponens S28⟶(S29⟵S28) ≡ abdução de hipótese antefactual habilitadora);
S30 – Se Gustavo isolar uma das incógnitas numa das equações do sistema {𝑥 + 𝑦 =
12 3𝑥 + 5𝑦 = 44 ;

S31 – Se Gustavo calcular o valor da outra incógnita na outra equação do sistema {𝑥 +
𝑦 = 12 3𝑥 + 5𝑦 = 44 , e
S32 – Se Gustavo utilizar o valor da incógnita calculada para calcular o valor da incógnita
𝑥 + 𝑦 = 12
, então Gustavo usará
3𝑥 + 5𝑦 = 44
𝑥 + 𝑦 = 12
corretamente o método da substituição no sistema {
(conclusão implicada
3𝑥 + 5𝑦 = 44

desconhecida em uma das equações do sistema {

por modus ponens conjuntivo S29⟶(((S30⟶S31)⟶S32)⟵S29) ≡ abdução de hipóteses
antefactuais habilitadoras).

Seu plano de ação intencional poderia ser assim representado:
𝑥 + 𝑦 = 12
O3 – Tratar corretamente o sistema {
, Gustavo (meta prática de nível mais alto)
3𝑥 + 5𝑦 = 44
N – Usar corretamente o método da substituição, Gustavo (meta prática de nível intermediário)
M1 – Isolar uma das incógnitas numa das equações, Gustavo (primeira meta prática de nível mais baixo)
M2 – Calcular o valor da outra incógnita na outra equação, Gustavo (segunda meta prática de nível mais baixo)
M3 – Utilizar o valor da incógnita calculada para calcular o valor da incógnita desconhecida em uma das
equações, Gustavo (terceira meta prática de nível mais baixo)

Figura 12 – Plano de ação intencional de Gustavo:
tratamento do problema dos sorvetes
Fonte: Elaboração própria.

A execução de cada uma das metas M1-3 pode ser vista a seguir:
a) Gustavo isola a incógnita 𝑥 na primeira equação:
𝑥 + 𝑦 = 12
𝑥 = 12 − 𝑦

b) Obtém o valor da incógnita 𝑦 substituindo a incógnita 𝑥 na segunda equação:
3𝑥 + 5𝑦 = 44
3(12 − 𝑦) + 5𝑦 = 44
36 − 3𝑦 + 5𝑦 = 44
−3𝑦 + 5𝑦 = 44 − 36
2𝑦 = 8
8
𝑦=
2
𝑦=4

c) E obtém o valor da incógnita 𝑥 substituindo a incógnita 𝑦 na primeira equação:
𝑥 + 𝑦 = 12
𝑥 + 4 = 12
𝑥 = 12 − 4
x=8

De posse dos resultados, Gustavo está em condições de responder à Sandra. Para isso,
sua primeira tarefa é converter para a língua natural os resultados obtidos algebricamente:
S33 – O valor da incógnita 𝑥 é 8;
S34 – O valor da incógnita 𝑦 é 4;
S35 – O grupo de amigos comprou 8 sorvetes de uma bola (conclusão implicada por
modus ponens conjuntivo S21S33⟶S35);
S36 – O grupo de amigos comprou 4 sorvetes de duas bolas (conclusão implicada por
modus ponens conjuntivo S22S34⟶S36).
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Convertido o resultado para a língua natural, Gustavo informa-o à Sandra.
S37 – Se Gustavo comunicar à Sandra que o grupo de amigos comprou 8 sorvetes de uma
bola e 4 sorvetes de duas bolas, então Gustavo informará corretamente à Sandra os
resultados do tratamento do problema dos sorvetes em unidades significativas
próprias da representação em língua natural (conclusão implicada por modus ponens
S11⟶(S37⟵S11) ≡ abdução de hipótese antefactual habilitadora);
S38 – Se Gustavo enunciar “8 sorvetes de uma bola e 4 de duas”, então comunicará à
Sandra que o grupo de amigos comprou 8 sorvetes de uma bola e 4 sorvetes de duas
bolas (conclusão implicada por modus ponens S37⟶(S38⟵S37) ≡ abdução de hipótese
antefactual habilitadora).

Em termos de teoria de conciliação de metas, o plano pode ser assim representado:
P – Resolver o problema dos sorvetes, Gustavo (meta prática)
O5 – Informar corretamente à Sandra os resultados do tratamento do problema dos sorvetes em
unidades significativas próprias da representação em língua natural, Gustavo (meta informacional)
N – Comunicar à Sandra que o grupo de amigos comprou 8 sorvetes de uma bola e 4 sorvetes de duas
bolas, Gustavo (meta comunicacional)
M – Enunciar “8 sorvetes de uma bola e 4 de duas”, Gustavo (execução do plano)

Figura 13 – Plano de ação intencional de Gustavo: informação dos resultados
Fonte: Elaboração própria.

Uma vez que Gustavo enuncia “8 sorvetes de uma bola e 4 de duas”, essa execução
tem as consequências S40-43 em seu próprio plano de ação intencional:
S39 – Gustavo enuncia “8 sorvetes de uma bola e 4 de duas” (conclusão implicada por
modus ponens (S38⟵S37)⟶S39 ≡ execução da ação antecedente da hipótese abdutiva
antefactual habilitadora heteroconciliável);
S40 – Gustavo provavelmente comunicará à Sandra que que o grupo de amigos comprou
8 sorvetes de uma bola e 4 sorvetes de duas bolas (conclusão implicada por modus
ponens S9⟶S10 ≡ provável heteroconciliação da meta comunicacional de Gustavo);
S41 – Gustavo provavelmente informará corretamente à Sandra os resultados do
tratamento do problema dos sorvetes em unidades significativas próprias da
representação em língua natural (conclusão implicada por modus ponens S10⟶S11 ≡
provável heteroconciliação da meta informacional de Gustavo);
S42 – Gustavo provavelmente resolverá corretamente o problema dos sorvetes
(conclusão implicada por modus ponens S11⟶S12 ≡ provável heteroconciliação meta
prática de Gustavo);
S43 – Gustavo provavelmente atenderá à proposição de Sandra (conclusão implicada
por modus ponens S11⟶S12 ≡ provável heteroconciliação meta prática de Gustavo).

Em termos de teoria de conciliação de metas:
M – Gustavo enunciar “8 sorvetes de uma bola e 4 de duas” (execução do plano)
N’ – Gustavo provavelmente comunicará à Sandra que o grupo de amigos comprou 8 sorvetes de uma
bola e 4 sorvetes de duas bolas (meta comunicacional)
O’ – Gustavo provavelmente informará corretamente à Sandra os resultados do tratamento do
problema dos sorvetes em unidades significativas próprias da representação em língua natural
(meta informacional)
P’ – Gustavo provavelmente resolverá corretamente o problema dos sorvetes (meta prática
de nível intermediário)
Q’ – Gustavo provavelmente atenderá à proposição de Sandra (meta prática de nível
mais alto)

Figura 14 – Plano de ação intencional de Gustavo: informação dos resultados
Fonte: Elaboração própria.
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3. IMPACTO DA REAÇÃO DE GUSTAVO
NO PLANO DE AÇÃO INTENCIONAL DE SANDRA
Sandra assim processa a resposta de Gustavo:
Forma Linguística
Forma Lógica
Explicatura






Alguém



comprar


O GRUPO DE AMIGOS

COMPROU

8 sorvetes de uma bola e 4 de
duas

Algo

8 SORVETES DE UMA BOLA E 4



Em algum lugar

NA SORVETERIA

SORVETES DE DUAS BOLAS

Figura 15 – Processamento do enunciado de Gustavo por Sandra
Fonte: Elaboração própria.

O resultado desse processamento gera a seguinte explicatura, incluindo o ato de fala
subjacente de Gustavo:
(2a) 8 sorvetes de uma bola e 4 de duas.
(2b) Gustavo afirma que P.
(2c) Gustavo afirma que o grupo de amigos comprou 8 sorvetes de uma bola e 4 sorvetes
de duas bolas.

Uma vez que a resposta de Gustavo S15 equivale à resposta-alvo S16 esperada por
Sandra, ela pode inferir que Gustavo foi capaz de tratar corretamente um sistema linear S17.
S15 – Gustavo afirma que o grupo de amigos comprou 8 sorvetes de uma bola e 4
sorvetes de duas bolas (premissa implicada da explicatura do enunciado de Sandra);
S16 – O resultado correto do problema dos sorvetes é que o grupo de amigos comprou
8 sorvetes de uma bola e 4 sorvetes de duas bolas (premissa implicada da explicatura
do enunciado de Sandra);
S17 – Gustavo foi capaz de tratar corretamente um sistema linear a partir da
identificação de unidades significativas e proposições pertinentes de um problema
enunciadas em língua natural e suas respectivas conversões para uma representação
em linguagem algébrica (conclusão implicada por modus ponens conjuntivo
S15S16⟶S17).

Do ponto de vista de Sandra, os impactos da resposta de Gustavo podem ser vistos
nas figuras 16 e 17, a seguir:
P – Gustavo enuncia “8 sorvetes de uma bola e 4 de duas” (execução do plano)
Q’ – Sandra verifica se Gustavo é capaz de tratar corretamente um sistema linear a partir da identificação
de unidades significativas e proposições pertinentes de um problema enunciadas em língua natural e
suas respectivas conversões para uma representação em linguagem algébrica (meta prática de nível mais
alto)

Figura 16 – Impacto da resposta de Gustavo no plano de Sandra
Fonte: Elaboração própria.

[1]
[2]
[3]
[4]

P – Propor a resolução do problema, Sandra
P – Sandra propõe a resolução do problema

Q – Verificar competências de Gustavo, Sandra
Q – Verificar competências de Gustavo, Sandra
Q’ – Sandra verifica competências de Gustavo

Figura 17 – Plano simplificado de ação intencional de Sandra: terceira versão
Fonte: Elaboração própria.
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4. IMPACTO DA REAÇÃO DE SANDRA
NO PLANO DE AÇÃO INTENCIONAL DE GUSTAVO
Como relatamos, Sandra fornece um feedback não verbal, aprovando a resposta de
Gustavo. Esse comportamento fecha o circuito, demandando agora analisar seu provável
impacto no plano de ação intencional de Gustavo. Como se demonstra a seguir, a
aquiescência de Sandra promove quatro efeitos cognitivos positivos em Gustavo, posto que
fornece evidências de que ele comunicou S45 e informou S46 corretamente o resultado,
resolveu o problema dos sorvetes S47 e atendeu à proposição de Sandra S48.
S44 – Sandra aprova a resposta de Gustavo (premissa implicada da observação da reação
de Sandra);
S45 – Gustavo comunica à Sandra que o grupo de amigos comprou 8 sorvetes de uma
bola e 4 sorvetes de duas bolas (conclusão implicada por modus ponens
S44⟶S45/fortalecimento de S40 ≡ heteroconciliação da meta comunicacional de
Gustavo);
S46 – Gustavo informa à Sandra os resultados do tratamento do problema dos sorvetes
em unidades significativas próprias da representação em língua natural (conclusão
implicada por modus ponens S45⟶S46/fortalecimento de S41 ≡ heteroconciliação da
meta informacional de Gustavo);
S47 – Gustavo resolve corretamente o problema dos sorvetes (conclusão implicada por
modus ponens S46⟶S47/fortalecimento de S42 ≡ heteroconciliação meta prática de nível
mais alto de Gustavo);
S48 – Gustavo atende à proposição de Sandra (conclusão implicada por modus ponens
S47⟶S48/fortalecimento de S43 ≡ heteroconciliação meta prática de nível mais alto de
Gustavo).

Em termos mais próprios da teoria de conciliação de metas, esses são os efeitos:
M – Gustavo enuncia “8 sorvetes de uma bola e 4 de duas” (execução do plano)
N’ – Gustavo comunica à Sandra que o grupo de amigos comprou 8 sorvetes de uma bola e 4 sorvetes de
duas bolas (meta comunicacional)
O’ – Gustavo informa à Sandra os resultados do tratamento do problema dos sorvetes em unidades
significativas próprias da representação em língua natural (meta informacional)
P’ – Gustavo resolve corretamente o problema dos sorvetes (meta prática de nível
intermediário)
Q’ – Gustavo atende à proposição de Sandra (meta prática de nível mais alto)

Figura 18 – Impacto da resposta de Gustavo no plano de Sandra
Fonte: Elaboração própria.

CONCLUSÃO
Uma troca comunicacional aparentemente simples como a que ilustramos nesse
capítulo, a partir da qual uma professora propõe a seu estudante que ele resolva um
problema envolvendo um sistema linear, e o estudante fornece uma resposta correta, como
expusemos, esconde um conjunto complexo de inferências cognitivas. Nesse capítulo, nós
nos propusemos a tratar essa interação a partir de uma perspectiva pragmático-cognitiva
que, diferente da tradição do campo, considera em primeiro plano a perspectiva proativa
dos interagentes.
Posto isso, modelamos a situação levando em conta a emergência de um plano de ação
intencional da professora em direção à verificação da capacidade de seu estudante tratar
corretamente um sistema linear a partir da interpretação de um problema em língua
natural. A proposição do problema, como estágio de execução do plano de ação intencional
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da professora, deflagrou a emergência exitosa de um plano de ação intencional colaborativo
no estudante. Conforme esse plano, o estudante interpretou os enunciados os converteu em
um sistema de equações algébricas, tratou esse sistema pelo método da substituição,
converteu os resultados obtidos da linguagem algébrica para a língua natural e os informou
à professora.
As evidências sugerem que a arquitetura abdutivo-dedutiva em quatro estágios da
teoria de conciliação de metas sucessivamente encaixadas em cadeias de metas e submetas,
levando em conta aspectos conceptuais tratados em teoria da relevância e em teoria de
registros de representação, foi capaz de descrever e explicar a troca comunicacional em
pauta considerando as motivações dos interagentes e, desse modo, superando uma
perspectiva meramente reativa voltada exclusivamente à interpretação.
Para dar conta dessa empreitada, promovemos avanços descritivos ao inserir a
emergência de hipóteses abdutivas antefactuais no fluxo de cadeias dedutivas de suposições
que corresponde ao processamento ordinário e não trivial de informações. Vimos neste
estudo que, dada a necessidade de verificação do aprendizado de Gustavo (meta Q) como
premissa, Sandra abduz como conclusão a hipótese de que a proposição da resolução do
exercício dos sorvetes é uma ação antecedente que habilita a consecução dessa meta (plano
de ação intencional P⟵Q). Essa operação lógica (Q⟶(P⟵Q)) viabiliza (a) considerar a ação
antecedente de propor o exercício P simultaneamente como conclusão do raciocínio
abdutivo (Q; P⟵Q; P) e como afirmação do antecedente ou premissa menor da hipótese
abdutiva antefactual (P⟵Q) tomada como premissa maior a despeito de seu caráter
ampliativo; e (b) considerar a verificação do desempenho (Q’) como conclusão implicada
por modus ponens.
(1) Q
(2) Q⟶(P⟵Q)
(3) P⟵Q
(4) P
(5) Q’

Mais adiante, observamos que essa modelação se manteve consistente no contexto de
métodos ou rotinas padronizadas, por exemplo, na consideração dos passos necessários
para atender à solicitação da professora ou na consideração dos passos necessários para
aplicar o método da substituição para resolver o sistema de equações como um conjunto
complexo de hipóteses abdutivas antefactuais habilitadoras sucessivas. A relembrar, para
usar o método da substituição S29, ele deveria isolar uma das incógnitas numa das equações
S30, calcular o valor da outra incógnita na outra equação S31 e utilizar o valor da incógnita
calculada para calcular o valor da incógnita desconhecida em uma das equações S 32. Essa
cadeia de ações pôde ser representada por cadeia de premissas e conclusões implicadas: S29
(((S30⟶S31)⟶S32)⟵S29) ou mesmo por uma cadeias de submetas M1-3 em direção à meta N
de resolver o sistema de equações: N⟶(((M1⟶M2)⟶M3)⟵N).
(1) N
(2) N⟶(((M1⟶M2)⟶M3)⟵N)
(3) (((M1⟶M2)⟶M3)⟵N)
(4) M1
(5) ((M2⟶M3)⟵N)
(6) M2
(7) M3⟵N
(8) M3
(9) N’
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Por fim, e não menos importante, o estudo foi capaz de integrar numa única
modelação estímulos comunicacionais verbais e não verbais e, dentre os primeiros, dois
registros semióticos de representação. Isso sugere que a arquitetura descritivoexplanatória da teoria de conciliação de metas pode ser usada numa ampla variedade de
modos de interação. Neste particular, foi possível demonstrar como língua natural e registro
algébrico interagem e promovem coerções em ambos os sentidos da conversão, legitimando
a questão da congruência como uma variável moderadora importante na práxis da docência
de matemática.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E
OS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA
Duval (2009, p. 37) considera que o emprego dos registros de representação semiótica
“constituem os graus de liberdade de que um sujeito pode dispor para objetivar a si
próprio uma ideia ainda confusa, um sentimento latente, para explorar informações ou
simplesmente para poder comunicá-las a um interlocutor”.

Neste capítulo, pretende-se estabelecer um diálogo entre o ensino dos objetos
matemáticos relacionados à trigonometria e à utilização dos registros de
representações semiótica como estratégia metodológica à prática docente, pois
considera-se que o processo de comunicação nas aulas de matemática envolve não
apenas a utilização da língua natural, uma vez que ela permeia os demais registros
de representação semiótica utilizados na abordagem dos objetos matemáticos.
Duval (2009, p. 15) define que:
As representações semióticas, ou seja, as produções constituídas pelo emprego de
regras de sinais (enunciado em língua natural, fórmula algébrica, gráfico, figura
geométrica...) parecem apenas ser um meio de que o indivíduo dispõe para exteriorizar
suas representações mentais, ou seja, para as tornarem visíveis ou acessíveis a outro.

Corroborando com Duval (2009), Heriques e Almouloud (2016, p. 467)
também definem as representações semióticas como:
Representação semiótica é uma representação de uma ideia ou de um objeto do saber,
construída a partir da mobilização de um sistema de sinais. Sua significação é
determinada, de um lado, pela sua forma no sistema semiótica e de outro lado, pela
referência do objeto representado.

Duval (2011) pontua que a utilização dos registros de representação
semiótica, em matemática requer uma mobilização simultânea e coordenada de
diversos registros para poder compreender, ou seja, a atividade real matemática
jamais se limita ao uso de um único registro de representação semiótica. Cabe, então,
considerar o que o autor trata por variedade dos registros de representação
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semiótica, sendo elas figuras, esquemas, gráficos, expressões simbólicas, expressões
linguísticas etc. Estas distintas representações apresentam regras próprias de
formação que permitem a realização de mudanças dentro da própria representação
ou entre as representações semióticas.
As atividades cognitivas que envolvem as representações semióticas e o
processo de compreensão em matemática podem ser abordadas segundo dois
aspectos essenciais denominados noésis e semiósis.
Cataneo (2020, p. 28) considera que:
A garantia de apreensão de um objeto matemático não é determinada por
representações ou por várias representações possíveis de um mesmo objeto, mas pela
coordenação entre estes registros de representação. A compreensão em matemática
ocorre quando há a intersecção da semiósis e da noésis, de modo que o funcionamento
cognitivo do pensamento demanda pela conexão entre elas.

Cada representação semiótica é constituída por unidades significativas com
sintaxe própria que permitem acessar certos aspectos do objeto representado. Por
exemplo, no registro de representação gráfica, a representação de um ponto em R²
ocorre pela organização do plano cartesiano em dois eixos ortogonais, denominado
eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. A representação de um ponto 𝑃 de
coordenadas 𝑥 e 𝑦, representado da forma genérica 𝑃(𝑥, 𝑦) nesse sistema,
corresponde a um par ordenado, assim exemplificado 𝑃(2,3) para qual a sintaxe
determina que o primeiro elemento do par ordenado corresponde ao valor da
abscissa e o segundo elemento ao valor da ordenada, conforme ilustrado na
representação gráfica da figura 1.

Figura 1 – Representação gráfica do ponto 𝑃(2,3)
Fonte: Autoras (2020).

Observando o gráfico da figura 1, constata-se a necessidade de compreender
que os registros de representação semiótica são dotados de regras de conformidade
que permitem a realização de três atividades cognitivas: a formação, o tratamento e
a conversão. Parafraseando Duval (2009), as regras de conformidade são aquelas
que definem um sistema de representação, ou seja, as unidades significativas e a
sintaxe que constituem os possíveis registros semióticos dentro de um sistema.
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A formação, para Duval (2009, p. 53), é baseada em uma “seleção no conjunto
de caracteres e determinações que ‘queremos’ representar”, de um determinado
conteúdo. O tratamento “é uma transformação que se efetua no interior de um
mesmo registro, aquele onde as regras de funcionamento são utilizadas; um
tratamento mobiliza apenas um registro de representação” (DUVAL, 2009, p. 39).
Por conversão, define-se “uma transformação que faz passar de um registro a um
outro. Ela requer então a coordenação dos registros pelo sujeito que a efetua”
(DUVAL, 2009, p. 39). Tem-se então que, cada registro de representação semiótica
caracteriza-se por se constituir de unidades significativas próprias com as quais é
possível proceder com as três atividades cognitivas aqui citadas.
Para Cardoso (2015, p. 15):
Diferentes registros de representação semiótica acionam diferentes unidades
significativas. Por exemplo, a equação matemática x + 2 = 5, aqui expressa no registro
algébrico, contém as seguintes unidades significativas ‘x’, ‘+’, ‘2’, ‘=’ e ‘5’. Destaque-se,
no entanto, que um registro de representação não se resume a um conjunto aleatório
de unidades significativas, mas a um conjunto sintática e semanticamente estruturado
dessas unidades. É por meio desse arranjo que é possível proceder a tratamentos e
conversões.

Reconhecidas por meio do conjunto de unidades significativas, podem
constituir um sistema de representação, cujo domínio pelo indivíduo permite a
realização dos processos de formação, tratamento e conversão indispensáveis à
função de objetivação.
Conforme Andrade Filho (2020, p. 33):
A função de objetivação permite a transição do não consciente para o consciente. Para
ver como isso ocorre, considere uma atividade que demanda do estudante escrever
algebricamente a lei de uma função fornecida inicialmente em língua natural. Para obter
êxito nessa atividade, o estudante pode construir uma tabela, destacando a relação
entre as variáveis. Essa conversão/mudança é a função de objetivação que ocorre no
funcionamento cognitivo consciente, que poderá ocorrer de dois modos. O modo interno
ocorre mentalmente por meio da função de objetivação; o modo externo ocorre por
meio das funções de objetivação, expressão e tratamento intencional, ou seja, por meio
das representações semióticas.

Os processos de formação, tratamento e conversão serão exemplificados de
modo detalhado na terceira sessão desse artigo, onde será tratada a articulação
entre o ensino da trigonometria e os registros de representação semiótica.
2. A TRIGONOMETRIA E SEUS ELEMENTOS
O estudo da trigonometria tem seus fundamentos na história da matemática.
A trigonometria foi construída por muitos matemáticos e em diferentes civilizações,
a exemplo de Euclides, Arquimedes, Eratóstenes, Hiparco de Nicéia, Heron,
Ptolomeu e Tales, para citar alguns que se interessaram pelo processo de
mensuração em todas as suas formas. Um dos primeiros desafios que o ser humano
buscou entender foi como ocorre o funcionamento do universo e, nesse sentido, os
matemáticos realizavam estudos que proporcionaram o desenvolvimento da
astronomia.
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Nesse raciocínio, para o entendimento do universo em seus distintos aspectos,
fez-se necessário o estudo de questões como: distância entre sol e terra,
circunferência e raio da terra, tamanho e distância do sol e da lua, duração do dia,
mês e ano entre outros. Esses estudos permitiram, por exemplo, a elaboração de
mapas cartográficos, calendários, planos de navegação. Segundo essa forma de
buscar entender o universo, desenvolveram-se vários aspectos da matemática
relacionados à geometria e à trigonometria.
O estudo da trigonometria está relacionado com a mensuração de ângulos e
distâncias. De acordo com Guelli (2004, p.8), “a palavra trigonometria significa
medida dos três ângulos de um triângulo e determina um ramo da matemática que
estuda a relação entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo”.
Dentre os matemáticos que contribuíram para a trigonometria, um deles se
destaca, Hiparco de Nicéia. Guelli (2004, p. 54), afirma que:
Hiparco construiu uma tabela com os valores das cordas de uma série de ângulos de 0º
a 180º. A construção da primeira tabela trigonométrica da história da Matemática
representou um grande avanço para a astronomia e valeu a Hiparco o título de Pai da
Trigonometria.

Entretanto, a trigonometria da antiguidade tem seu maior registro na obra de
Ptolomeu de Alexandria, conhecida como Almajesto, constituída de uma coleção de
13 livros denominada síntese da matemática. Guelli (2004, p. 54) destaca que “no
Almajesto encontra-se uma tabela trigonométrica bem mais completa do que a de
Hiparco, onde são fornecidas as medidas das cordas de uma circunferência para
ângulos que variam de meio em meio grau, entre 0º e 180º”.
Ainda segundo Guelli (2004), foi no final do século IV, na Índia, que surge um
conjunto de textos matemáticos denominados Siddhanta, cujo significado é sistema
de astronomia, que foi escrito em sânscrito, apresentando regras enigmáticas de
astronomia e com poucas explicações.
Diferente do Almajesto de Ptolomeu, o Siddhanta relacionava a metade da
corda do círculo com a metade do ângulo central, ou seja, os hindus foram buscar
um triângulo retângulo no interior do círculo. Tal diferença no círculo
trigonométrico pode ser observada na figura 2.

Figura 2 – Diferença entre a representação da corda e meia corda no círculo trigonométrico
do Almajesto e do Siddhanta, respectivamente
Fonte: Guelli (2004, p.56).
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Durante algum tempo, houve conflito entre a trigonometria apresentada no
Almajesto e a trigonometria apresentada no Siddhanta. Guelli (2004, p. 57) ressalta
que “o conflito chegou ao final quando, entre os anos de 850 e 929, o matemático
árabe al-Battani adotou a trigonometria hindu, introduzindo uma preciosa
inovação: o círculo de raio unitário”. Pode-se observar tal inovação na figura 3.

Figura 3 – Representação do círculo trigonométrico de raio unitário
Fonte: Guelli (2004, p.57).

Al-Battani, em seus estudos, no círculo trigonométrico de raio unitário,
denominou a razão entre cateto oposto e hipotenusa de jiva. Essa nomenclatura,
com o passar do tempo, sofreu alterações no seu registro devido a traduções de uma
língua para outra. Atualmente, num triângulo retângulo a razão entre cateto oposto
e hipotenusa é denominado seno. Guelli (2004, p. 59) destaca que “toda a
trigonometria que se estuda hoje está baseada no seno dos hindus. Com o tempo,
outras razões trigonométricas foram sendo criadas: o cosseno, a tangente etc.”.
De acordo com Boyer (1996), o desenvolvimento da trigonometria
proporcionou a criação de outras identidades trigonométricas. Uma das mais
conhecidas é a do 𝑠𝑒𝑛2 𝜃 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 = 1, derivada possivelmente do teorema de Tales
e Pitágoras que levaram à equação 𝐴𝐵 2 + 𝐴𝐵′2 = 4𝑟 2. Essa identidade
trigonométrica é retirada da representação geométrica de um triângulo retângulo1
inscrito em uma circunferência, como se pode visualizar na figura 4.

Figura 4 – Representação geométrica do triângulo retângulo inscrito em uma circunferência
Fonte: Boyer (1996, p.111).

1

Em uma circunferência em que o ângulo inscrito α e o ângulo central β possuem o mesmo arco, então vale a
relação α = β. Como visualizado na figura 4.
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Considerando os aspectos históricos em relação ao desenvolvimento da
trigonometria apresentados até aqui, na próxima sessão abordar-se-á a
trigonometria no ciclo trigonométrico e as suas representações atuais.
2.1. A TRIGONOMETRIA NO CICLO
TRIGONOMÉTRICO E SUAS REPRESENTAÇÕES
O ciclo trigonométrico é constituído de uma circunferência de raio unitário,
representado no plano cartesiano, cujo centro está na origem dele. Os eixos
coordenados dividem o ciclo trigonométrico em quatro quadrantes. O ciclo é
orientado positivamente no sentido anti-horário e negativamente no sentido
horário, como se pode visualizar na figura 5.

Figura 5 – Representação da orientação do ciclo trigonométrico
Fonte: https://blogdoenem.com.br/angulos-na-circunferencia-circulo-trigonometrico/. Acesso em 22/11/2020.

O ciclo trigonométrico pode ser subdividido em arcos. Cada arco é constituído
por dois pontos distintos sobre a circunferência, porém ambos constituem arcos
diferentes sobre a circunferência, cuja representação identifica qual dos arcos se
está referenciando, como se pode observar na figura 6.

Figura 6 – Representação de arcos no ciclo trigonométrico
Fonte: Autoras (2020).

Cada arco, ao ser representado num ciclo trigonométrico, tem um respectivo
ângulo central, cuja medida do ângulo será igual à medida do arco correspondente,
ilustrado na figura 7.
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Figura 7 – Representação da medida do ângulo central e arco correspondente
Fonte: Autoras (2020).

A medida do arco e do ângulo central correspondente pode ser expressa pelas
seguintes unidades: graus (°), radianos (𝑟𝑎𝑑), ou grados (𝑔𝑟𝑎𝑑). Usualmente, no
Brasil, são utilizadas as unidades graus e radianos. O ciclo trigonométrico mede 360°
ou 2𝜋 𝑟𝑎𝑑. Para utilizar a unidade de medida graus, divide-se a circunferência em
360 partes iguais para a qual se tem a seguinte relação 1° =

1
360

da circunferência,

ou seja, o grau é uma dessas 360 partes. Para utilizar a unidade de medida radianos,
considera-se que a circunferência mede 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 e que 1𝑟𝑎𝑑 corresponde a um arco
que possui a mesma medida do raio (𝑟). A representação dessas unidades de
medidas de arcos e ângulos está na figura 8.

Figura 8 – Representação das unidades de medida graus (°) e radianos (𝑟𝑎𝑑) no ciclo
trigonométrico
Fonte: GIOVANNI E BONJORNO ( 2000 p.14 -15).

Torna-se importante destacar que a conversão entre as unidades de medida
radianos e graus é dada pela relação 1𝜋 𝑟𝑎𝑑 = 180°, conforme ilustra a Figura 9.

Figura 9 – Representação da conversão da unidade de medida grau (°) em radiano (𝑟𝑎𝑑)
Fonte: Autoras (2020).

A divisão do ciclo trigonométrico geralmente é realizada em arcos
correspondentes a 30° ou 45° denominados de arcos notáveis, cujas unidades de
medida podem ser em grau (°) ou radiano (𝑟𝑎𝑑), conforme ilustrado na figura 10.
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Figura 10 – Representação da divisão do ciclo em arcos de 30° e 45°
Fonte: https://static.todamateria.com.br/upload/58/58/585845b6437cd-circulo-trigonometrico.jpg. Acesso
em 22/11/2020.

Sobre um mesmo ponto localizado no ciclo trigonométrico existem infinitos
arcos com a mesma extremidade, denominados arcos côngruos, ou seja, o arco de
30° é côngruo de 390° (30°+360°), 750° (30° + 2.360°), 1110° (30°+3.360°) para
exemplificar. Quando a representação dos arcos ocorrer em radianos, tem-se a
seguinte representação um arco de
25𝜋
6

𝜋

𝑟𝑎𝑑 ( 6 + 2.2𝜋),

37𝜋
6

𝜋

6

𝑟𝑎𝑑 é côngruo de

13𝜋
6

𝜋

𝑟𝑎𝑑 (6 + 2𝜋),

𝜋

𝑟𝑎𝑑 ( 6 + 3.2𝜋). A diferença entre arcos côngruos é o

número de voltas na circunferência. De forma genérica, os arcos côngruos ao ângulo
α para k voltas no ciclo trigonométrico em graus ou radianos possuem a seguinte
representação 𝛼 + 𝑘. 360° ou 𝛼 + 𝑘. 2𝜋, respectivamente.
Outro aspecto a ser considerado, quando da abordagem do ciclo
trigonométrico, são os arcos correspondentes. Eles são obtidos a partir da redução
ao primeiro quadrante. Por exemplo, o ângulo α localizado no primeiro quadrante
possui ângulos correspondentes no segundo, terceiro e quarto quadrantes. Isso é
possível graças à simetria presente no ciclo trigonométrico, conforme ilustrado na
figura 11.

Figura 11 – Representação dos arcos correspondentes e a redução ao primeiro quadrante
Fonte: Autoras (2021).
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A partir do estudo do ciclo trigonométrico de raio unitário e da inserção neste
de um triângulo retângulo, é possível estabelecer as razões entre as medidas dos
lados desse triângulo e seu respectivo ângulo central. Para tais razões, definiu-se
que o eixo vertical das ordenadas passa a ser denominado eixo dos senos e o eixo
horizontal das abscissas passa a ser denominado de eixo dos cossenos. Neste caso,
o ponto 𝑃 de coordenadas 𝑥 e 𝑦 representado por 𝑃(𝑥, 𝑦) no plano cartesiano passa
a ser um ponto no ciclo trigonométrico com a notação 𝑃(𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝛼, 𝑠𝑒𝑛 𝛼) .
Tangenciando o ciclo trigonométrico em sua origem e paralelo ao eixo das
ordenadas, há o eixo das tangentes, conforme ilustra a figura 12.

Figura 12 – Representação da definição do seno, cosseno e tangente no ciclo
Fonte: Autoras (2021).

As razões do seno, cosseno e tangente são as mais comuns quando da
abordagem em sala de aula na educação básica, porém no ciclo trigonométrico
existem também a cotangente, a secante e a cossecante. A partir da localização de
um ponto genérico situado no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, ilustramse todos os eixos seno, cosseno, tangente e cotangente, bem como as projeções das
medidas da secante e cossecante, conforme ilustra a figura 13.

Figura 13 – Representação dos eixos e projeções do seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e
cossecante no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico
Fonte: Autoras (2021).
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A localização de um ponto genérico no segundo, terceiro e quarto quadrantes
serão abordadas na próxima sessão deste artigo.
Considerando os eixos e suas projeções no ciclo trigonométrico, há os valores
de seno, cosseno tangente, cotangente, secante e cossecante apresentando variações
de sinal de acordo com a localização em cada um dos quatro quadrantes. A figura 14
ilustra esta variação de sinal.

Figura 14 – Variação do sinal do seno, cosseno, tangente,
cotangente, secante e cossecante no ciclo trigonométrico
Fonte: Autoras (2021).

Diante ao exposto, torna-se importante referenciar os ângulos notáveis, cujos
valores no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico possuem correspondentes
nos demais quadrantes, diferenciando-se apenas pela variação do sinal. Por
exemplo, 30° no primeiro quadrante tem como correspondentes 150° no segundo,
210° no terceiro e 330° no quarto, conforme se observa na figura 10 desse artigo.
Ainda exemplificando, sabe-se os valores correspondentes ao seno de 30°
1

serão sempre igual , sofrendo variação de sinal no terceiro e quarto quadrantes
2

quando passa a ter valor negativo, isto é, −
Ângulo
Valores do seno

30°

1
2

. Conforme quadro 1.

150°
1
2

210°
1
2

330°
1
−
2

−

1
2

Quadro 1 – Variação dos valores do seno de 30° e seus
correspondentes em cada quadrante do ciclo trigonométrico
Fonte: Autoras (2021).
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Concluídas as considerações teóricas e conceituais em relação ao estudo do
ciclo trigonométrico, na próxima sessão apresentar-se-á uma abordagem para o
ensino da trigonometria, por meio das representações semióticas.
3. REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS E O ENSINO DA TRIGONOMETRIA
Esta sessão apresenta um panorama da utilização dos registros da
representação semiótica no ensino do ciclo trigonométrico para estudantes do
ensino médio. Embasado na teoria de Duval, é sabido que a diversidade de
representações semióticas pode potencializar o processo de aprendizagem dos
conceitos matemáticos. Neste contexto, é ideal que o docente utilize os diferentes
registros de representação para o estudo do ciclo trigonométrico, viabilizando ao
estudante a capacidade de relacionar o conceito e suas diferentes representações.
Para iniciar a abordagem do ensino da trigonometria, a partir das
representações do círculo trigonométrico, também denominado de Ciclo ou
Circunferência Trigonométrica, por meio dos registros de representação semiótica,
é importante reconhecê-lo em suas distintas representações, por exemplo, a
representação geométrica e a representação algébrica.
Nesta perspectiva, ao se iniciarem os estudos do ciclo trigonométrico com os
estudantes, foi solicitado pelo docente que eles recortassem em uma folha de papel
um círculo com raio 10 cm. Esta representação facilitou a utilização da escala
1cm:10cm, pois o ciclo trigonométrico tem raio unitário. Após esta construção, foi
discutido com os estudantes as divisões do ciclo trigonométrico de acordo com a
medida dos ângulos em graus e radianos. Não foi realizada a divisão em grados.
Para a realização desta divisão, iniciou-se com a medida do ciclo completo de
360° ou 2π rad, conforme ilustrado na figura 15.

Figura 15 – Representação do ciclo trigonométrico em graus e radianos
Fonte: Autoras (2021).

Conforme observado no ciclo, há uma relação fundamental que permite
transformar a medida do ângulo em graus para radianos, cuja relação fundamental
está representada na figura 16.
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Figura 16 – Representação da relação fundamental da
conversão da medida do ângulo em graus para radianos
Fonte: Autoras (2021).

A organização do ciclo trigonométrico dividido em graus ou radianos permite
a representação dos ângulos correspondentes, considerando a simetria existente
nos quatro quadrantes que constituem o ciclo. Esses ângulos são fundamentais à
determinação e reconhecimento dos demais ângulos no ciclo trigonométrico, sendo
indispensáveis à determinação da medida dos arcos em todo o ciclo quando do
processo de redução ao primeiro quadrante. A figura 17 ilustra a organização, a
representação e as simetrias que podem ser estabelecidas entre os quadrantes na
abordagem do ciclo trigonométrico e sua redução ao primeiro quadrante.
Representação dos arcos correspondentes em graus

Representação
radianos

dos

arcos

correspondentes

em

Representação dos valores do seno e seus arcos
correspondentes no ciclo.

Representação dos valores do seno no ciclo
trigonométrico.

Figura 17 – Representação da organização dos arcos
correspondentes no ciclo trigonométrico em sala de aula
Fonte: Autoras (2021).
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A partir da relação fundamental, é possível subdividir o ciclo em outras
medidas de ângulos, sendo que em geral se utiliza em sala de aula a divisão de 45°ou
𝜋
𝜋
30°, o que corresponde respectivamente em radianos a 4 ou 6 . Conforme ilustra a
figura 18, a qual em sala de aula pode ser representada pela técnica de dobraduras,
partindo da forma circular recortada.

Figura 18 – Representação do ciclo com divisões em graus e radianos
Fonte: Autoras (2021).

Após o entendimento dessa organização do ciclo trigonométrico pelos
estudantes, o docente inicia a explanação sobre a relação do ciclo trigonométrico
com o plano cartesiano. Nesse momento, estabelece-se a relação entre a
representação de um ponto no plano cartesiano e a sua localização no ciclo
trigonométrico.
De acordo com a simetria do círculo trigonométrico, o eixo vertical,
denominado eixo das ordenadas no plano cartesiano, é identificado como eixo dos
senos no ciclo e o eixo horizontal denominado eixo das abscissas no plano cartesiano
é identificado como eixo dos cossenos. Esta abordagem em sala de aula permite que
o estudante coordene as distintas representações de um ponto A sobre a
circunferência. No plano cartesiano, esse ponto 𝐴 terá coordenadas 𝐴(𝑥, 𝑦), cuja
conversão na representação no ciclo trigonométrico será identificada a partir de um
arco 𝑥 com as coordenadas correspondentes à representação 𝐴(𝑐𝑜𝑠(𝑥), 𝑠𝑒𝑛(𝑥)).
Essas distintas representações de um ponto estão ilustradas na figura 19.

Figura 19 – Representação de um ponto 𝐴 no plano cartesiano e no ciclo trigonométrico
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Fonte: Autoras (2021).

O ciclo trigonométrico de raio unitário também pode ser representado no
registro algébrico como a equação geral da circunferência de raio 1, ou seja, quando
da representação em um software dinâmico como o geogebra em sala de aula,
permite que o docente mostre simultaneamente ao estudante a conversão de
representação algébrica e geométrica do ciclo, conforme ilustra a figura 20.

Figura 20 – Conversão da representação algébrica para a representação
geométrica do ciclo trigonométrico por meio do software dinâmico geogebra
Fonte: Autoras (2021).

Esta abordagem permite que o estudante estabeleça a relação entre as
possíveis representações do ciclo trigonométrico em contextos diferentes do estudo
da trigonometria. Para exemplificar, apresenta-se uma situação didática ocorrida na
sala de aula com estudantes do primeiro ano do ensino médio. A imagem a seguir
apresenta as representações semióticas abordadas durante a aula da docente com
os estudantes.
Um estudante, ao visualizar a representação algébrica do ciclo trigonométrico
de raio unitário, questionou a docente sobre a representação em termos de uma
função com restrição em seu domínio. Assim, a figura 21 representa este momento
único de discussões que ocorreram envolvendo as representações semióticas do
ciclo trigonométrico em sala de aula.

Figura 21 – Representações semióticas do ciclo trigonométrico em sala de aula
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Fonte: Autoras (2021).

As representações semióticas permitiram mobilizar aspectos do conceito do
ciclo trigonométrico, as quais dificilmente seriam abordados caso não se fizesse o
uso da diversidade de representações. Durante o processo de ensino, o próprio
estudante questionou a docente sobre o que aconteceria se a equação da
circunferência de raio unitário fosse representada em termos de uma função 𝑓(𝑥).
Para a explicação, a docente realizou os tratamentos na equação geral e representou
em termos de uma função conforme ilustrado na figura 21. Fazendo o uso do
software geogebra, a docente também representou aos estudantes a composição do
que seria o ciclo completo em termos de duas funções com restrições no domínio.
Nesse momento, a docente esclareceu aos estudantes porque o ciclo representado
na equação da circunferência não é uma função a priori, isto é, para ser função a
equação deveria ser dividida em duas funções com as respectivas restrições no seu
domínio, sendo uma positiva, quando localizada na parte superior do eixo das
abscissas, e a outra negativa, quando localizada na parte inferior do eixo das
abscissas.
Outro aspecto importante na abordagem do ciclo trigonométrico é a
visualização de triângulos retângulos de ângulos com medida 𝑥 correspondentes à
medida de arcos, cujos catetos correspondem às medidas 𝑠𝑒𝑛(𝑥) e 𝑐𝑜𝑠(𝑥) com
hipotenusa igual a 1. A partir da representação desses triângulos retângulos é
possível aplicar o Teorema de Pitágoras, a fim de obter a identidade fundamental da
trigonometria, conforme ilustra a figura 22.

Figura 22 – Representação da identidade fundamental
a partir do triângulo retângulo no ciclo trigonométrico
Fonte: Autoras (2021).

Considerando a identidade fundamental e conhecido o ângulo 𝑥 sobre o ciclo
trigonométrico, é possível determinar os valores do seno e do cosseno para
qualquer medida de ângulo, uma vez que um ponto no ciclo trigonométrico
corresponde à 𝐴(𝑐𝑜𝑠(𝑥), 𝑠𝑒𝑛(𝑥)). Para exemplificar tal situação, observa-se na
representação geométrica da figura 23 a medida do ângulo 𝑥 em graus e radianos
𝜋
respectivamente 𝑥 = 30° ou 𝑥 = 6 medidas estas que correspondem aos valores de

 3 1


 2 ,2

.
(𝑐𝑜𝑠(30°), 𝑠𝑒𝑛(30°)) equivalente a
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Figura 23 – Representação dos valores do seno e cosseno no
ciclo trigonométrico a partir de um ângulo 𝑥
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/trigonometria.htm. Acesso 12 de fev. 2021.

Para arcos maiores que 360°, o valor de seno e cosseno será calculado
aplicando o conceito de arcos côngruos, já explicado neste artigo, que apresentam a
mesma localização sobre o ciclo trigonométrico, diferenciando-se apenas pelo
número de voltas. Para exemplificar, sabe-se que o valor do cosseno e do seno do
ângulo 1230° representado por (𝑐𝑜𝑠(1230°), 𝑠𝑒𝑛(1230°)) é calculado, fazendo-se a
divisão de 1230° por 360°, o que resulta em quociente 3 e resto 150°, onde o
quociente 3 significa 3 voltas no ciclo trigonométrico e o resto corresponde à
localização no ciclo trigonométrico, ou seja, 1230° é côngruo de 150°. Então,
𝑐𝑜𝑠(1230°) é igual a 𝑐𝑜𝑠(150°) e 𝑠𝑒𝑛(1230°) é igual a 𝑠𝑒𝑛(150°). Pode-se observar
este procedimento na figura 24.

Figura 24 – Representação do cálculo de um arco côngruo
e seus respectivos valores para seno e cosseno
Fonte: Autoras (2021).

O mesmo procedimento é realizado para arcos côngruos representados em
radianos, todavia o divisor será 2𝜋. Assim, a representação geral de arcos côngruos
medindo 𝛼 graus ou radianos em 𝑘 voltas no ciclo trigonométrico é dado por 𝛼 +
𝑘. 360°, 𝑘 ∈ 𝑍 ou em radianos 𝛼 + 𝑘. 2𝜋, 𝑘 ∈ 𝑍.
Considerando que os valores da tangente, cotangente, secante e cossecante de
um ângulo 𝑥 são expressos em termos dos valores de seno e cosseno desse mesmo
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ângulo 𝑥, assim tem-se que: 𝑡𝑔(𝑥) =

𝑠𝑒𝑛(𝑥)

𝑐𝑜𝑠(𝑥)

1

, 𝑐𝑜𝑡𝑔(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥), 𝑠𝑒𝑐 𝑠𝑒𝑐 (𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥),

𝑐𝑜𝑠(𝑥)

1

𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥).
Logo ao retornar ao cálculo para o valor do arco de 1230° e o seu respectivo
arco côngruo correspondente a 150°, tem-se:
𝑡𝑔(1230°) =

𝑠𝑒𝑛(1230°)

𝑠𝑒𝑛(150°)

= 𝑐𝑜𝑠(150°) =
𝑐𝑜𝑠(1230°)
𝑐𝑜𝑠(1230°)

𝑐𝑜𝑠(150°)

1
2
√3
−
2

𝑐𝑜𝑡𝑔(1230°) = 𝑠𝑒𝑛(1230°) = 𝑠𝑒𝑛(150°) =
1

1

𝑠𝑒𝑐(1230°) = 𝑐𝑜𝑠(1230°) = 𝑐𝑜𝑠(150°) =
1

1

= −
√3
2
1
2

−

1
√3
−
2

𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐(1230°) = 𝑠𝑒𝑛(1230°) = 𝑠𝑒𝑛(150°) =

= −√3.

= −
1
1
2

√3
.
3

2√3
3

.

= 2.

Finalizada a abordagem do estudo do ciclo trigonométrico, tendo como aporte
a teoria das representações semióticas desse estudo, eis às considerações finais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo é resultado do desejo das pesquisadoras em registrar o
funcionamento da teoria de Duval (2009, 2011), na abordagem dos objetos de
ensino da trigonometria. Isso se deu em razão das pesquisadoras perceberem a
teoria dos registros de representação semiótica permeando a prática docente
quando do uso das distintas representações para o ensino da trigonometria.
Na prática docente, ao mobilizar as distintas representações do ciclo
trigonométrico e suas possíveis interfaces enquanto objeto de estudo, o docente
permitiu aos estudantes diferentes olhares sobre os aspectos que compõem o
conceito do ciclo trigonométrico, desde sua divisão organizada em graus e radianos,
da representação de pontos localizados sobre o ciclo, dos valores e relações de seno,
cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Tal abordagem exigiu o
reconhecimento das unidades significativas de cada representação, por meio das
atividades cognitivas relacionadas à formação ao tratamento e à conversão.
Vale destacar que, inicialmente, tal abordagem em sala de aula ocasionou
aumento na dificuldade na aprendizagem por parte dos estudantes para o domínio
do conjunto de representações propostas pelo docente. Por outro lado, ao longo do
processo de ensino da trigonometria, foram observados ganhos cognitivos
manifestos na aprendizagem e identificados na facilidade que a maioria dos
estudantes adquiriu para transitar entre as distintas representações semióticas do
ciclo trigonométrico, registradas nas atividades avaliativas realizadas.
Por fim, concordando com Duval, este artigo permite argumentar que o uso da
diversidade de representações dos objetos da trigonometria possibilita a
compreensão mais completa do conceito, uma vez que cada representação semiótica
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faz um recorte parcial do objeto representado. O domínio e a coordenação destas
distintas representações permitirão cada vez mais ao estudante potencializar seu
processo de aprendizagem.
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA ENVOLVENDO MODELAGEM
MATEMÁTICA DE TRANSFORMAÇÕES
ISOVOLUMÉTRICAS: ANÁLISE CONFORME A TEORIA DE
CONCILIAÇÃO DE METAS
BAZILICIO MANOEL DE ANDRADE FILHO

INTRODUÇÃO
Neste capítulo, verificamos a pertinência epistemológica e metodológica da arquitetura
abdutivo-dedutiva da teoria de conciliação de metas1 para descrever e explicar processos
cognitivos envolvidos na mobilização de registros de representação semiótica2 em situações
didáticas envolvendo modelagem matemática.3 Este estudo foi organizado por meio de um plano
de ação intencional consistindo na proposição de uma situação didática envolvendo modelagem
matemática de transformações gasosas isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas, que foi aplicado
a quatro grupos de estudantes do Curso Técnico de Química Integrado ao Ensino Médio do
Instituto Federal de Santa Catarina do campus Criciúma.
Neste estudo em particular, analisamos a pertinência dessa arquitetura para descrever e
explicar processos cognitivos em modelagem matemática de transformações gasosas
isovolumétricas elaboradas por um desses grupos de estudantes. Para dar conta dessa demanda,
o presente texto foi organizado em cinco seções. Na segunda seção, justificamos o estudo,
apresentando a pertinência dos aportes da modelagem matemática no contexto de competências
previstas na Base Nacional Comum Curricular para a Matemática no Ensino Médio. Na terceira
seção, apresentamos os principais conceitos da teoria das situações didáticas e da engenharia
didática. Na quarta e na quinta seções, apresentamos o plano de ação intencional do estudo e
analisamos as evidências produzidas pelos estudantes. Na sexta seção, por fim, tecemos
considerações finais.

1 MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
No ensino médio, conforme a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018), é
importante a construção de uma visão integrada da matemática, que seja aplicável em diferentes
contextos da realidade, entre os quais o de transformações gasosas em físico-química. Para tanto,
vale “estimular processos mais elaborados de reflexão e de abstração, que deem sustentação a
modos de pensar que permitam aos estudantes formular e resolver problemas em diversos


Doutor em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Docente do Instituto Federal de
Santa Catarina (IFSC). Integrante da Linha de Pesquisa Pragmática Cognitiva e Ensino de Matemática e Ciências do
Grupo de Pesquisa em Pragmática Cognitiva da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). E-mail:
bazilicio.andrade@ifsc.edu.br
1 A teoria de conciliação de metas, de Rauen (2014), foi apresentada no capítulo Como a teoria de conciliação de metas
descreve e explica proposição e resposta de exercício envolvendo sistema linear desta obra.
2 A teoria de registros de representação semiótica, de Duval (1993, 1995, 2008, 2009), foi apresentada no capítulo “As
representações semióticas no estudo do ciclo trigonométrico” desta obra.
3 Este capítulo apresenta parte dos resultados da tese de doutorado de Andrade Filho (2020).
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contextos com mais autonomia e recursos matemáticos” (p. 529). Desta maneira, os estudantes
devem mobilizar modos próprios de “raciocinar, representar, comunicar, argumentar e, com base
em discussões e validações conjuntas, aprender conceitos e desenvolver representações e
procedimentos cada vez mais sofisticados” (p. 529) para desenvolver processos de investigação,
de construção de modelos e de resolução de problemas.
Para que esses propósitos sejam alcançados, a BNCC estabelece quatro competências gerais
– raciocinar, representar, comunicar e argumentar – e, para desenvolvê-las, cinco competências
específicas. Dentre elas, destaca-se a terceira, que está relacionada com a interpretação e a
construção de modelos, e a quinta, relacionada com a formulação de conjecturas com base em
investigações, apresentando não apenas argumentos empíricos para validá-las, mas também
argumentos “formais”, incluindo a demonstração de proposições. Em comum, ambas as
competências favorecem a modelagem matemática no contexto da educação matemática,
doravante denominada simplesmente modelagem.
Entre as diferentes perspectivas de modelagem, assumimos a de Almeida, Silva e Vertuan
(2016), que a consideram uma alternativa pedagógica relevante para abordar matematicamente
uma situação-problema, já que ela envolve um conjunto de ações cognitivas do indivíduo, a
representação e a manipulação de objetos matemáticos, e direciona-se a objetivos e metas
estabelecidas e/ou reconhecidas pelo estudante. Segundo os autores, trata-se de “uma alternativa
pedagógica na qual fazemos uma abordagem, por meio da matemática, de uma situação-problema
não essencialmente matemática” (ALMEIDA; SILVA; VERTUAN, 2015, p. 22).
Para Almeida e Vertuan (2015, p. 21) e Almeida, Silva e Vertuan (2016, p. 12), há três
elementos essenciais em uma modelagem matemática: uma situação problemática inicial (a
situação-problema), uma situação desejada final (a resolução do problema) e “um conjunto de
procedimentos e conceitos necessários para passar da situação inicial para a situação final” (o
modelo matemático propriamente dito). Para Almeida e Vertuan (2014, p. 2), modelo matemático
é “um sistema conceitual, descritivo ou explicativo, expresso por meio de uma linguagem ou uma
estrutura matemática e que tem por finalidade descrever ou explicar o comportamento de outro
sistema, em geral, não matemático”, e permitir a realização de previsões (p. 13).
Almeida, Silva e Vertuan (2016) definem cinco etapas, em geral dinâmicas e não lineares, na
modelagem: inteiração, matematização, resolução, interpretação de resultados e validação. No
esquema da figura 1, a seguir, os autores articulam essas cinco fases com seis ações cognitivas.
Para eles, na inteiração o estudante entra em contato com a situação, buscando conhecer
suas características e especificidades, formular um problema e definir metas de resolução. Na
matematização, em paralelo com a etapa de resolução, elabora-se um modelo para descrever a
situação, analisar seus aspectos relevantes, responder às questões formuladas e, dependendo do
contexto, viabilizar previsões. Na interpretação de resultados, analisa-se o problema à luz do
modelo. A partir dessa análise, valida-se o modelo, considerando procedimentos e adequação da
representação da situação.
Em relação às ações cognitivas, na etapa de inteiração, ocorrem as ações cognitivas de
compreensão e de estruturação da situação (flechas 1 e 2). Onde, ao se deparar com a situaçãoproblema, o estudante precisa compreendê-lo por aproximações ou idealizações para construir
uma representação mental. Nessa transição, ocorre a ação cognitiva de compreensão da situação
inicial, dos dados e do agrupamento de ideias. A partir disso, os estudantes identificam o problema
e definem metas de resolução. Isso requer a ação cognitiva de estruturação da situação, ou seja,
uma estruturação e/ou simplificação deliberada das informações sobre a situação. Na etapa e ação
cognitiva de matematização (flecha 3), o estudante formula hipóteses, seleciona e simplifica
variáveis conforme o problema a ser resolvido. Esta etapa culmina com a construção de um
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modelo matemático. Na fase de resolução, ocorre a ação cognitiva de síntese (flecha 4). Nesta fase,
apresentam-se os resultados matemáticos e valida-se o modelo. Na etapa de validação, levandose em consideração procedimentos e objetos matemáticos e sua adequação à situação, ocorre a
ação cognitiva de interpretação e validação (flecha 5). Finalmente, ocorre a comunicação dos
resultados. Para isso, é preciso argumentar e justificar os procedimentos adotados nas etapas
anteriores, caracterizando a ação cognitiva comunicação e argumentação (flecha 6).

Figura 1 – Fases da modelagem e ações cognitivas dos alunos
Fonte: Almeida, Silva e Vertuan (2016, p. 19).

Como se pode observar, a modelagem consiste num conjunto complexo de ações dinâmicas
em direção à resolução de uma situação-problema com um modelo matemático. Contudo,
parafraseando Almeida, Silva e Vertuan (2016, p. 17), para identificar as ações cognitivas dos
estudantes é preciso considerar que o estudante, ao se deparar com a situação inicial, identifica
intenções e limitações para o desenvolvimento da atividade e a busca da situação final; realiza
ações cognitivas implícitas, relacionadas aos procedimentos, e explícitas, relacionadas às
representações; e faz interagir conhecimentos matemáticos e extramatemáticos como pano de
fundo no decorrer da situação. Conforme os autores, se a modelagem matemática é percebida
como uma abordagem matemática de um problema não essencialmente matemático, o foco deve
estar nos encaminhamentos e procedimentos que possibilitam a transição da situação inicial para
a situação final.
Nesse sentido, cabe ao professor “imaginar e propor aos alunos situações que eles possam
vivenciar e nos quais o conhecimento aparecerá como a solução ideal e passível de descoberta dos
problemas colocados” (BROUSSEAU, 1997, p. 49). Portanto, considerando que se analisa o
processo de conversão em sequências didáticas envolvendo modelagem, defende-se que o modelo
proposto pela teoria das situações didáticas permite o planejamento, a execução e a validação
deste tipo de atividade, favorecendo a aprendizagem.
Posto isto, na próxima seção apresenta-se, em linhas gerais, a teoria das situações didáticas,
associando-a à atividade de modelagem.
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2 MODELAGEM E TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS
2.1 TEORIAS DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS

A teoria das situações didáticas, desenvolvida por Guy Brousseau (1997, 2008), permite
modelizar e refletir as interações estabelecidas entre o aprendiz, o saber e o meio no qual a
aprendizagem de conceitos matemáticos deve se desenrolar.
De acordo com Brousseau (1997, 2008), esta teoria começou a ser elaborada a partir de
suas inquietações sobre as abordagens adotadas no ensino da matemática. Para o autor, é
necessário que o ensino seja organizado não pela descrição do saber, em que o professor
programa uma sequência de aulas para explicá-lo, e o estudante deve aprendê-lo, mas pela prática,
priorizando a aculturação e a adaptação independente. Para tanto, é necessário que o professor
planeje uma situação que ofereça ao estudante as informações necessárias para que este,
utilizando os conhecimentos já adquiridos, possa agir e refletir sobre elas. Portanto, esta teoria
visa a estudar situações que possibilitam a aquisição de conhecimento, bem como a discutir as
relações estabelecidas entre estudante, professor e saber em uma situação didática.
Brousseau (2008, p. 21) define situação como um modelo de interação de um sujeito com
um milieu [meio], ou seja, com um dispositivo criado por um sujeito que deseja ensinar um
conhecimento ou controlar sua aquisição. Para Brousseau (2010, p. 3) o termo milieu pode ser
definido como “o sistema antagonista do agente. Em uma situação de ação, chamamos milieu tudo
que age sobre o aluno e/ou sobre o que o aluno age”. O autor complementa que “o agente é o que
no modelo atua no milieu de modo racional e economicamente dentro do quadro das regras da
situação. Como modelo de um estudante ou mais geralmente de um sujeito, ele age de acordo com
seu repertório de conhecimento”. Margolinas (2002) salienta que um milieu é dito antagonista
quando ele é suscetível de produzir retroações nos conhecimentos do estudante, ou seja, ele deve
permitir ao estudante um ajuste de sua ação sobre o milieu, avaliando suas hipóteses e escolhendo
a melhor dentre as várias soluções possíveis.
Concordando com Almouloud (2007, p. 32-33), a teoria das situações didáticas se apoia em
três hipóteses: o aprendizado do estudante ocorre quando este se adapta a um milieu que é fator
de dificuldades, de contradições e desequilíbrio; o milieu precisa ser criado e organizado de
maneira que as situações propostas provoquem a aprendizagem, ou seja, o milieu precisa ter uma
intenção didática; o milieu e essas situações devem engajar fortemente os saberes matemáticos
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Em relação à situação, Brousseau (1999) considera que ela modeliza as relações e as
interações de um ou vários agentes com um milieu. Brousseau (2010, p. 2) considera situação
didática aquela “onde um agente, professor, por exemplo, organiza um dispositivo que mostra sua
intenção para modificar ou dar luz ao conhecimento de outro agente, um estudante, por exemplo,
e lhe permite se expressar em ações”. Portanto, uma situação didática é caracterizada como o
conjunto de relações estabelecidas entre estudante, um milieu e o professor (sistema educacional)
que permita que esse estudante adquira um determinado saber. Essas relações abrangem o que
Brousseau (2008) denominou milieu material, que compreende as informações disponíveis no
dispositivo criado pelo professor para ensinar um saber. Assim, o milieu material pode ser
composto por um problema, um desafio, um jogo, bem como as regras da atividade proposta. Na
sequência didática organizada neste estudo, o milieu material será estruturado em duas etapas. A
primeira etapa é composta de um contexto inicial seguido por questões norteadoras de
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discussões, e a segunda etapa é organizada a partir de um roteiro experimental relacionado às
transformações gasosas.
Parte essencial de situações didáticas são as situações a-didáticas, “situações de
aprendizagem em que o professor conseguiu remover sua vontade, suas intervenções, como
informações determinantes do que o aluno fará: são aquelas que funcionam sem a intervenção do
professor no nível do conhecimento” (BROUSSEAU, 1997, p. 47).
No entanto, Bloch (1999) destaca que é concebível que o professor possa ser levado a
intervir com conhecimentos e/ou saberes na situação em algum momento, considerando as ações
dos estudantes. Assim, o meio é enriquecido pelas contribuições dos estudantes e pelas
intervenções do professor. Portanto, a situação a-didática pode comportar uma dimensão adidática para o estudante, onde o milieu permite a ação do estudante, oferecendo certa margem
para a atividade matemática do estudante, bem como para a exploração desta atividade durante
a institucionalização (BLOCH, 1999).
Paschoal (2016), fundamentado em Dias e Santo (2014), relacionou teoria das situações
didáticas com modelagem matemática. Para ele, características de situações a-didáticas se
manifestam nas etapas de modelagem matemática. Segundo Dias e Santo (2014, p. 358),
tratar a Modelagem dentro da perspectiva proposta pela TSD significa tipificá-la como
situação didática ou a-didática. Na segunda opção, o aluno assume as características de um
pesquisador ao buscar a melhor solução para determinada situação matemática a partir da
manipulação dos elementos presentes em seu milieu.

Assim, assumiremos modelagem matemática como uma situação a-didática (ou com uma
dimensão a-didática) com objetivo de reproduzir as condições de uma atividade matemática. Para
tanto, “o estudante deve ser o responsável por ter iniciativa na condução da situação e o professor
delega parte da responsabilidade de justificar, conduzir e corrigir as ações do estudante para o
milieu organizado por ele” (BARROS NETO, 2015, p. 38). Portanto, consideramos que o professor
deve assumir papel mediador e criar condições para que o estudante seja ator principal da
construção de seus conhecimentos a partir da sequência didática envolvendo modelagem
matemática. Nesse contexto, o professor deve propor um milieu material, de modo que o
estudante aceite atuar, falar, refletir e evoluir sobre ele de forma autônoma durante a devolução.4
Em relação às situações a-didáticas, elas podem ser classificadas em situação de ação, de
formulação, de validação e de institucionalização.
Na situação de ação, o estudante deverá agir sobre o milieu, que lhe retornará informações
sobre a ação. Logo, uma boa situação de ação é aquela em que o estudante pode agir sem a
intervenção do professor, já que a situação permite que ele avalie hipóteses, estratégias e decisões,
ajustando-as por meio de ações e retroações do milieu. Assim, a situação inicial proposta na
modelagem matemática, que irá compor o milieu, deve provocar o estudante a formular hipóteses,
definir estratégias e tomar decisões, ou seja, deve permitir a fase inteiração.
Na situação de formulação, o objetivo é a troca de informações entre os estudantes, seja em
língua natural, seja em linguagem matemática, compartilhando e complementando informações e
estratégias. Nessa etapa, o estudante expõe a solução encontrada para o problema, bem como as
ferramentas utilizadas. Portanto, durante a situação de formulação, o estudante adentra nas fases
de matematização e resolução de uma atividade de modelagem matemática, podendo retornar a
etapas anteriores, caso necessário.
4

“O ato no qual o professor faz o estudante aceitar a responsabilidade de uma situação de aprendizagem (a-didática)
ou de um problema e aceita ele mesmo as consequências dessa transferência” (BROUSSEAU, 1997, p. 41).
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Na situação de validação, o estudante deve mostrar a validade de seu resultado a um
interlocutor. Assim, o estudante precisa justificar exatidão e pertinência de seu modelo,
fornecendo, se possível, uma validação semântica e sintática, que poderá ou não ser aceita pela
audiência. Nessa etapa ocorre um debate entre os estudantes, estabelecendo provas ou refutandoas e permitindo interações com o meio. Em síntese, o objetivo é validar sintática, semântica ou
pragmaticamente as discussões anteriores (ALMOULOUD, 2007). Assim, durante a situação de
validação, ocorre a fase de interpretação de resultados e validação de uma atividade de
modelagem matemática, e, tal como na situação de formulação, o estudante pode retornar a etapas
anteriores.
Por fim, a institucionalização é caracterizada como “aquela onde o professor fixa
convencionalmente e explicitamente o estatuto cognitivo do saber” (ALMOULOUD, 2007, p. 40).
Brousseau (2010, p. 4) a define como “uma situação que se desenvolve pela passagem do papel de
um conhecimento como meio de resolver uma situação de ação, formulação ou prova, para um
novo papel, o de referência para usos futuros, pessoais ou coletivos”.
Nessa fase, o professor retoma a condução da aula e, a partir de observações, modifica o
repertório dos estudantes, acrescenta novos conhecimentos, aperfeiçoa aqueles já existentes e
corrige conceitos construídos erroneamente. Logo, no decorrer da fase de institucionalização, o
professor fixa explicitamente o status cognitivo do saber, ou seja, nesta fase o conhecimento passa
a ter status de saber.
Desta maneira, concordando com Paschoal (2016), consideramos que a teoria das situações
didáticas em um trabalho conjunto com a modelagem matemática possibilita ao professor um
melhor direcionamento do processo de ensino. A teoria das situações didáticas permite refletir a
fase de devolução e institucionalização, espelhando a relação entre professor, saber e estudante
nos diferentes níveis de milieux. Em contrapartida, a modelagem matemática proporciona uma
reflexão sobre as diferentes fases da atividade proposta, desde a inteiração até a validação.

2.2 ENGENHARIA DIDÁTICA
Para uma melhor organização de sequências didáticas envolvendo atividades de
modelagem matemática, recorremos, neste estudo, à engenharia didática, que tem por objetivo
conceber, realizar, observar e analisar situações didáticas.
A engenharia didática, enquanto metodologia de pesquisa, é um esquema experimental
baseado em experimentações didáticas em classe, contemplando concepção, realização,
observação e análise de sequências de ensino (ARTIGUE, 1988).
Para Brousseau (2013, p. 4),
a engenharia didática se ocupa da criação de modelos consistentes e pertinentes e de realizar
dispositivos de ensino de um conhecimento preciso, destinados a descrever ou prever e
explicar os eventos observáveis de um determinado episódio de ensino (situações ou
currículo) observados ou previstos:
- Observa, a fim de coletar as informações que permitirão explicar a posteriori seu progresso
e seus resultados, e permitir sua reprodução;
- Considera, a fim de determinar as condições reproduzíveis (viáveis e comunicáveis) de seu
curso e seus resultados observáveis;
O estudo da consistência e relevância desses modelos refere-se a um exame crítico de todos
os conceitos relacionados ao ensino, à aprendizagem e à própria constituição do assunto
ensinado.
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Artigue (1988) apresenta quatro fases para a engenharia didática: (1) análise preliminar,
(2) concepção e análise a priori de situações didáticas, (3) experimentação e (4) análise a
posteriori e validação.
A fase de análise preliminar se apoia sobre um quadro teórico didático geral e os
conhecimentos didáticos já adquiridos sobre o assunto abordado. Geralmente, ela se fundamenta
na análise epistemológica dos conteúdos a serem ensinados; na análise do ensino usual e seus
efeitos, ou seja, na análise das práticas usuais para se ensinar determinado conteúdo; e na análise
do perfil do estudante, ou seja, na análise de suas concepções, dificuldades e obstáculos.
A fase de concepção e de análise a priori tem como objetivo a definição das variáveis,
denominadas de variáveis de comando, sobre as quais o pesquisador irá agir. Tais variáveis
podem ser consideradas macrodidáticas, relativas à organização global da engenharia, e
microdidáticas, sobre a organização local da engenharia, ou seja, a organização de uma sessão ou
de uma fase (ARTIGUE, 1996). Para Artigue (1988, p. 294), esta análise tem por objetivo
“determinar como as escolhas feitas permitem controlar os comportamentos e o significado dos
alunos”. Portanto, ela irá ser construída a partir de hipóteses, as quais serão validadas na quarta
fase, a de análise a posteriori.
A fase de experimentação, segundo Almouloud e Coutinho (2008), é o momento em que o
dispositivo construído é posto em funcionamento, ocorrendo ajustes quando necessário.
A fase de análise a posteriori e validação se apoia sobre os dados recolhidos durante a fase
anterior, podendo ser complementada com informações externas, obtidas por meio de
questionários ou entrevistas, por exemplo. Para Artigue (1988), ocorre nessa fase a confrontação
dos dados coletados e dos elementos da análise a priori, permitindo a validação das hipóteses
estabelecidas.
Conforme já expusemos, a teoria das situações didáticas apresenta dois grandes processos
que organizam uma situação didática, a devolução e a institucionalização. Assim, concordando
com Bessot (2011), consideramos que a concepção e a realização de uma engenharia didática
devem ser organizadas em várias fases e prever os possíveis papéis do professor nelas. Para
Bessot (2011), algumas destas fases serão mais características de um processo de devolução
(organização de um milieu, situação a-didática de ação), e outras, de um processo de
institucionalização (situação a-didática de formulação e validação).

2.3 TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS
E ATIVIDADES ENVOLVENDO MODELAGEM
Considerando os elementos da teoria das situações didáticas e as características de uma
atividade de modelagem matemática apresentadas no início deste capítulo, uma atividade de
modelagem matemática pode ser associada à teoria das situações didáticas, já que: (a) o professor
pode organizar um milieu com a intenção de modificar ou fazer surgir um conhecimento no
estudante; (b) a situação inicial pode ser associada a uma situação objetiva (milieu material), que
deve permitir ao estudante ações e retroações e mobilizar o repertório didático do estudante. No
decorrer da atividade, as ações dos estudantes podem ser associadas às situações de ação, de
formulação e de validação; e (c) a sequência organizada deve permitir ao estudante agir de
maneira autônoma ou com o auxílio do professor, de modo que a situação pode ser caracterizada
como a-didática ou de dimensão a-didática.
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Posto isso, podemos conjecturar que em uma sequência didática envolvendo modelagem
matemática a situação objetiva é formulada a partir do problema proposto. Já o milieu material é
composto, por exemplo, por informações relacionadas a este problema. Assim, “a devolução da
situação é o trabalho que consiste em explicar aos estudantes o problema que eles têm para
resolver, para apresentar-lhes o material” (BLOCH, 2019, p. 4).
No quadro a seguir, buscamos, fundamentados em Barros Neto (2015), relacionar a teoria
das situações didáticas e a modelagem.
Teoria das situações didáticas
Situação/dialética de ação

Fases da modelagem matemática
Inteiração

Situação/dialética de formulação

Matematização e resolução

Situação/dialética de validação

Interpretação de resultados e validação

Movimento dos estudantes
Ações de caráter operacional realizadas
pelos estudantes. O estudante está
engajado na fase de inteiração,
buscando compreender e estruturar a
situação.
Conjecturas
dos
estudantes,
levantamento de hipóteses. O estudante
busca matematizar e sintetizar a
situação.
Evidências acerca dos testes realizados
sobre as conjecturas e hipóteses
construídas. O estudante procura
interpretar e validar o modelo obtido.

Quadro 1 – Relação entre TSD e modelagem matemática
Fonte: Andrade Filho (2020, p. 99).

Neste estudo, consideramos que, para uma melhor organização de uma sequência didática
envolvendo atividades de modelagem matemática, pode-se recorrer à engenharia didática, que
tem por objetivo conceber, realizar, observar e analisar situações didáticas. Desta maneira,
argumentamos neste estudo que a organização de uma sequência didática pressupõe o
estabelecimento de um plano de ação intencional em direção à consecução de metas (RAUEN,
2014). Assim, na próxima seção apresentamos, em linhas gerais, o plano de ação intencional que
sustenta esta pesquisa.

3 PLANO DE AÇÃO INTENCIONAL
Para realizar a coleta dos dados, planejamos uma atividade de modelagem matemática
envolvendo transformações gasosas isovolumétricas. Seguindo a arquitetura descritivoexplanatória da teoria de conciliação de metas, a elaboração da atividade requereu a organização
de um plano de ação intencional no qual assumimos que a meta 𝑄 do professor5 foi a de “habilitar
o estudante a aplicar o conceito de função em atividades de modelagem matemática”. Nesse
esquema, admitimos que essa meta de nível mais alto somente seria atingida se as submetas 𝑃1−2
fossem atingidas. Da mesma forma, as submetas 𝑃1−2 somente seriam atingidas se as ações
antecedentes 𝑂1−3 fossem executadas.

5

Cabe ressaltar que a meta Q pode requerer n submetas P1-n e m ações antecedentes O1-m.
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[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

... ... 𝑄 1 – Habilitar o estudante a aplicar o conceito de função em atividades de modelagem matemática,
professor.
... 𝑃1 – Habilitar o estudante a modelar situações no contexto da físico-química, professor.
𝑂1 – Habilitar os estudantes a representar matematicamente situações dadas em língua natural, professor.
... P2 – Propor ao estudante situações em físico-química que envolvam o objeto matemático função, professor.
𝑂2 – Possibilitar ao estudante mobilização de diferentes objetos matemáticos na modelagem matemática,
professor.
𝑂3 – Habilitar o estudante nas diferentes atividades cognitivas da modelagem matemática, professor.

Do ponto de vista do pesquisador, por sua vez, a meta 𝑅 foi a de “analisar a pertinência da
arquitetura abdutivo-dedutiva da teoria de conciliação de metas para a descrição e a explicação
de processos ostensivo-inferenciais em atividades envolvendo modelagem matemática de
transformações gasosas isovolumétricas”. Esse plano de ação intencional pode ser assim
representado6:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

... ... ... ... 𝑅 – Analisar a pertinência da arquitetura abdutivo-dedutiva da teoria de conciliação de metas para a
descrição e a explicação de processos ostensivo-inferenciais em atividades envolvendo
modelagem matemática de transformações gasosas isovolumétricas.
... ... ... 𝑄 – Habilitar o estudante a aplicar o conceito de função em modelagem, pesquisador.
... ... 𝑃 – Aplicar uma atividade envolvendo modelagem matemática, pesquisador.
... 𝑂 – Organizar uma atividade envolvendo modelagem matemática, pesquisador.
𝑁1 – Analisar as interfaces entre a matemática e a físico-química, pesquisador.
𝑁2 – Planejar a atividade, pesquisador.
𝑁3 – Aplicar a atividade, pesquisador.
𝑁4 – Mediar e observar a ação dos estudantes, pesquisador.
𝑁5 – Interpretar a produção dos estudantes, pesquisador.

Apresentados os planos de ação intencional do professor e do pesquisador, desenvolvemos
as atividades no ano de 2019 com 20 estudantes do segundo ano do curso técnico de química
integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Santa Catarina – campus Criciúma.7 Para
analisar a produção dos estudantes, aplicamos a arquitetura abdutivo-dedutiva proposta pela
teoria de conciliação de metas, considerando que nesta atividade o estudante tinha como meta
elaborar um modelo adequado para representar a situação-problema. Para viabilizar esta análise,
o pesquisador realizou registro audiovisual e fotográfico das atividades, buscando garantir o
registro de diálogos e procedimentos adotados pelos estudantes. Além disso, os participantes
foram orientados a registrar e justificar os procedimentos em portfólio.
Na próxima seção, apresentamos a análise das evidências.

4 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
A atividade envolvendo modelagem de transformações gasosas foi organizada em três
contextos, cada qual dividido em duas etapas. A primeira etapa de cada contexto consistiu na
apresentação de um pequeno texto introdutório seguido de duas questões. A segunda etapa
Tendo em vista que o pesquisador assumirá o papel de professor, a meta Q do professor torna-se uma submeta para
o pesquisador que, por sua vez, requer as ações antecedentes P, O e N1-5.
7 Foram convidados a participar da pesquisa todos os 39 estudantes regularmente matriculados na unidade curricular
matemática da referida turma e curso, e selecionados para participação todos os 31 estudantes que se dispuserem
a participar de forma voluntária no horário regular da unidade curricular. Destes, somente 20 estudantes
participaram efetivamente da pesquisa.
6
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consistiu em um roteiro com orientações para utilização de um simulador e um conjunto de
questões matemáticas. O roteiro experimental foi elaborado com o auxílio do simulador
Propriedades dos Gases (ver figura a seguir), desenvolvido pelo Phet Simulações.8

Figura 2 – Captura de tela do simulador Propriedades dos Gases
Fonte: o autor.

Neste estudo, apresentamos e analisamos a atividade 1.
Atividade 1: Transformação isovolumétrica
Assumindo que um gás é caracterizado por três propriedades, denominadas variáveis de
estado: pressão (P), volume (V) e temperatura (T), analise os seguintes três contextos.
CONTEXTO 1 – Considere o vapor de água dentro de uma panela de pressão em perfeito
funcionamento. Uma panela de pressão não tem um êmbolo móvel, o que permitiria a variação
de volume do gás. Dessa forma, à medida que o vapor dentro da panela aquece, a pressão
interna aumenta, e o volume atinge um valor máximo.
Etapa 1 – Um gás é caracterizado por três propriedades, denominadas variáveis de estado, que
são: pressão (P), volume (V) e temperatura (T).
Assim, considerando o contexto 1 acima:
O que se pode observar em relação ao V, P e T?
Como se dá essa relação?
Etapa 2 – Simulador Propriedade dos Gases
Fixar o V como constante e inserir no sistema 300 partículas (espécie pesada).
Defina a temperatura inicial em um valor próximo da temperatura ambiente (~300 K) e
registre a pressão (unidade do simulador: atm).
Obs.: após cada alteração realizada aguarde em torno de 1 min e pause o simulador.
Faça alterações (aqueça/resfrie) na temperatura e observe como a pressão se comporta.
Considerando os dados obtidos:
Modele matematicamente essa transformação.
Usando o modelo obtido, calcule a pressão para diferentes temperaturas e, em seguida, valide
seu resultado com o simulador.
É possível calcular o volume do recipiente a partir desse modelo? Como seria esse procedimento?
Em qual temperatura ocorre um rompimento do recipiente? O que isso significa
matematicamente? (ANDRADE FILHO, 2020, p. 136).

8

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/gas-properties. Acesso em: 10 maio 2019.
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Após orientar os estudantes sobre a atividade e sobre o funcionamento do simulador,
iniciamos a resolução. A etapa 1 do contexto 1 foi resolvida coletivamente. O professor leu o
contexto e questionou os estudantes sobre a relação entre volume, pressão e temperatura.
A seguir, apresenta-se o respectivo diálogo:
Professor: O que a gente pode falar sobre essas três variáveis?
Estudantes: [silêncio]
Professor: Ao lerem esse contexto, qual é a primeira coisa que vocês concluem?
Estudante 1: Se é diretamente proporcional ou não.
Professor: Mas em relação a quem esse diretamente proporcional? Porque nós temos três
variáveis. Nesse contexto... [um aluno interrompe para responder]
Estudante 1: Elas são diretamente proporcionais.
Professor: Todas elas são diretamente proporcionais?
Estudante 2: O volume é constante.
Estudante 3: A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais.
[Nesse momento o professor explica por que o volume é constante. E retoma o diálogo.]
Professor: Alguém falou (ela falou) que pressão e temperatura são diretamente proporcionais.
O que significa isso?
Estudante 3: Eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão (ANDRADE FILHO, 2020, p.
160).

Estimulado pelo professor, o estudante 1 sugere que as variáveis poderiam ser diretamente
proporcionais. A partir dessa resposta, o professor questionou em relação a que as variáveis
seriam diretamente proporcionais, destacando a existência de três variáveis. Os estudantes
concluíram que o volume seria constante, e a pressão e a temperatura seriam diretamente
proporcionais. O professor explicou em seguida que isso se dá porque aumentos de temperatura
implicam aumentos de pressão, e reduções de temperatura implicam reduções de pressão. Desta
maneira, os estudantes concluíram que a pressão é obtida em função da temperatura, valendo
destacar que as suposições construídas pelos estudantes nessa etapa foram similares às
apresentadas na análise a priori.9
Nesses diálogos, observamos que professor e estudantes estabeleceram planos de ações
intencionais e conciliaram metas e submetas projetadas, objetivando responder aos itens a e b da
atividade. Para alcançar a meta Q de “habilitar o estudante a compreender a relação entre as
variáveis envolvidas”, projetou-se a submeta P de “habilitar o estudante a identificar o
comportamento de cada uma das variáveis envolvidas” e formulou-se a hipótese abdutiva
antefactual de “fomentar as discussões a partir do enunciado”.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

... ... 𝑄 – Habilitar o estudante a compreender a relação entre as variáveis envolvidas, professor.
... 𝑃 – Habilitar o estudante a identificar o comportamento de cada uma das variáveis envolvidas, professor.
𝑂 – Fomentar as discussões a partir do enunciado 1, professor.
𝑂 – O professor fomenta as discussões a partir do enunciado.
... 𝑃’ – O professor habilita o estudante a identificar o comportamento de cada uma das variáveis envolvidas.
... ... 𝑄’ – O professor habilita o estudante a compreender a relação entre as variáveis envolvidas.

Para alcançar a meta Q de “compreender como se dá a relação entre as variáveis”, os
estudantes projetaram a hipótese abdutiva antefactual de “mobilizar conhecimentos e saberes de
matemática e físico-química da memória enciclopédica”:
9

Por questões de limitações de espaço, a análise a priori foi suprimida deste estudo. Você pode consultá-la em Andrade
Filho (2020).
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[1]
[2]
[3]
[4]

... 𝑄 – Compreender como se dá a relação entre as variáveis, estudantes.
𝑃 – Mobilizar conhecimentos e saberes de matemática e físico-química da memória enciclopédica, estudantes.
𝑃 – Os estudantes mobilizam seus conhecimentos e saberes oriundos da memória enciclopédica.
... 𝑄’ – Os estudantes compreendem como se dá a relação entre as variáveis.

A análise do diálogo nos permite conjecturar que, para finalizar a etapa 1 de maneira
satisfatória, tornou-se necessário que professor e estudantes avaliassem e monitorassem
colaborativamente suas metas e submetas. A figura a seguir ilustra esse processo.
Estudante

Professor

Compreender como se dá a relação
entre as variáveis no contexto 1

Habilitar o estudante a compreender
a relação entre as variáveis
envolvidas no contexto 1

𝑄𝐸

Autoconciliação

𝑄𝐸’



Heteroconciliação





Heteroconciliação



𝑄𝑃

Autoconciliação

𝑄𝑃’

Figura 3 – Auto e heteroconciliação de metas 𝑄𝑃 e 𝑄𝐸 na etapa 1 do contexto 1
Fonte: Andrade Filho, 2020, p. 162.

A etapa 1 possibilitou a identificação do problema e uma representação mental inicial da
situação, caracterizando a fase de interação e ação cognitiva de compreensão da situação. A
dedução de que o contexto 1 era o de uma transformação isovolumétrica se deu a partir do
repertório didático da classe – utilização de conhecimentos prévios – levando-os a aprofundar a
fase de interação e a iniciar as fases de matematização e resolução. Sobre a mobilização de
registros de representação semiótica, constatamos que os grupos mobilizaram representações em
língua natural ao longo das discussões.
Na etapa 2 do contexto 1, os estudantes não mostraram dificuldades para utilizar o
simulador. Em relação às orientações, questionaram quantos pontos deveriam ser registrados. O
professor respondeu que deveriam ser consideradas quantidades que garantissem uma boa
análise matemática dos dados. Em função disso, alguns grupos pesquisaram na internet sobre as
características das transformações gasosas e sobre o que é um modelo matemático.
A seguir descrevem-se e analisam-se os procedimentos adotados pelo grupo A na resolução
das questões a, b, c e d.
Resolução dos itens a e b
Inicialmente, os estudantes registraram os dados obtidos no simulador, sem se
preocuparem com regras de formação específica da linguagem matemática.

Figura 4 – Dados registrados pelo grupo A na etapa 2 do contexto 1
Fonte: o autor.
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Em seguida, com base nos dados coletados, o grupo A utilizou representações em diferentes
registros semióticos para analisar e validar os dados coletados.
O estudante B do grupo A, considerando que a razão entre as variáveis pressão e
temperatura deveriam ser constantes, utilizou o registro numérico fracionário (RRNF) para
representar a proporção e validar os dados.

Figura 5 – Contexto 1, Etapa 2, Grupo A: Evidências em registro numérico e algébrico
Fonte: o autor.

A resposta do estudante B, nos termos da teoria de conciliação de metas, pode ser modelada
enquanto consecução da meta inicial Q de “validar os dados coletados” e abdução da hipótese
antefactual de “utilizar o RRNF para validar a proporção”.
[1]
[2]

...
Q – Validar os dados coletados, grupo A.
P – Utilizar o RRNF para validar a proporção, grupo A.

Ao ser questionado pelo estudante A sobre o motivo do uso de proporções, o estudante B
apelou para a equação geral dos gases

𝑃1 𝑉1
𝑇1

=

𝑃2 𝑉2
𝑇2

– representação em registro algébrico (RRA) – e

realizou os tratamentos necessários para simplificá-la e mostrar que em uma transformação
𝑃

isovolumétrica há proporção 𝑇1 =
1

𝑃2
.
𝑇2

A meta QA do estudante foi a de “compreender o raciocínio

utilizado pelo estudante B” e, para isso, estabeleceu a hipótese abdutiva antefactual de “solicitar
que o estudante B explicasse o raciocínio utilizado”.
O plano de ação intencional do estudante A pode ser assim representado:
[1]
[2]
[3]

...
QA – Compreender o raciocínio utilizado pelo estudante B, estudante A.
PA – Solicitar que o estudante B explique o raciocínio utilizado, estudante A.
PA – O estudante A solicita que o estudante B explique o raciocínio utilizado.

Para responder a esse questionamento, observa-se que o estudante B constrói um raciocínio
abdutivo-dedutivo, em que ele estabelece a meta QB de “explicar por que em uma transformação
isovolumétrica a razão entre pressão e temperatura em diferentes pontos deve ser constante”.
Para isso, ele estabelece a hipótese abdutiva antefactual de “utilizar uma representação no RRA
para realizar os tratamentos matemáticos necessários na simplificação da equação geral dos
gases”.
O plano de ação intencional do estudante B pode ser assim representado:
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[1]
[2]
[3]
[4]

...

QB – Explicar por que em uma transformação isovolumétrica a razão entre pressão e temperatura em
diferentes pontos deve ser constante, estudante.
PB – Representar algebricamente a equação geral dos gases para realizar os tratamentos matemáticos
necessários na para simplificá-la, estudante.
PB – O estudante representa algebricamente a equação geral dos gases para realizar os tratamentos
matemáticos para simplificá-la.
... QB’ – O estudante explica por que em uma transformação isovolumétrica a razão entre pressão e
temperatura em diferentes pontos deve ser constante.

O estudante B usou as seguintes suposições para justificar seu raciocínio:

S1 – Em uma transformação gasosa temos que

𝑃1 𝑉1
𝑇1

=

𝑃2 𝑉2
𝑇2

(premissa implicada, do repertório

didático do estudante B);
S2 – Nesse contexto o volume é constante (premissa implicada, do contexto 1);
𝑃
𝑃
S3 – 1 = 2 (conclusão implicada por modus ponens conjuntivo S1S2→S3).
𝑇1

𝑇2

Com isso, o estudante A compreendeu o raciocínio utilizado pelo estudante B.
O plano de ação intencional do estudante A pode ser assim esquematizado:
[1]
[2]
[3]
[4]

...
QA – Compreender o raciocínio utilizado pelo estudante B, estudante A.
PA – Solicitar que o estudante B explique o raciocínio utilizado, estudante A.
PA – O estudante A solicita que o estudante B explique o raciocínio utilizado.
...
QA’ – O estudante A compreende o raciocínio utilizado pelo estudante B.

Seguindo os pressupostos da teoria de conciliação de metas, percebe-se uma cadeia de auto
e heteroconciliações de metas (figura a seguir), onde os estudantes A e B estabelecem planos de
ação intencional para atingirem suas metas QA e QB.

Estudante A

Estudante B

Compreender o raciocínio utilizado
pelo estudante B

Explicar por que a razão entre
pressão e temperatura em diferentes
pontos deve ser constante em uma
transformação isovolumétrica

QA

Autoconciliação

QA’



Heteroconciliação





Heteroconciliação



QB

Autoconciliação

QB’

Figura 6 – Auto e heteroconciliação de metas dos QA e QB dos estudantes A e B
Fonte: Andrade Filho, 2020, p. 166.
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Em seguida, para validar a proporção representada no RRNF, o grupo realiza a conversão
para uma representação no registro numérico decimal RRND. Entretanto, com a conversão RRNF
→ RRND os estudantes do grupo perceberam que as razões eram diferentes (196,85 ≠ 188,68),
enfraquecendo a suposição até então factual de que as transformações isovolumétricas poderiam
ser tratadas mediante o objeto matemático “proporção” – inconciliação ativa.
Esse plano de ação intencional pode ser visto no esquema a seguir:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

... ... 𝑄 – Validar os dados coletados, grupo A.
... 𝑃 – Utilizar representação numérica fracionária para representar a proporção, grupo A.
𝑂 – Realizar a conversão da representação numérica fracionária para a decimal, grupo A.
𝑂 – O grupo A realiza a conversão da representação numérica fracionária para a decimal.
... 𝑃’ – O grupo A utiliza a representação numérica fracionária para representar a proporção.
... ... 𝑄’ – O grupo A não valida os dados coletados.

Por hipótese, a seguinte cadeia de suposições 𝑆1−4 foi mobilizada.
𝑆1 –

𝑃1
𝑇1

=

𝑃2
𝑇2

(premissa implicada do repertório didático do grupo A);

𝑆2 – Podem-se utilizar dois pontos coletados para representar a proporção

𝑃1
𝑇1

=

𝑃2
𝑇2

por meio

de uma representação numérica fracionária (conclusão implicada 𝑆1 →𝑆2 );
𝑆3 – Pode-se converter representações numéricas fracionárias em representações numéricas
decimais (premissa implicada do repertório didático do grupo A);
𝑆4 – Pode-se converter a representação numérica fracionária para a decimal para validar a
proporção

𝑃1
𝑇1

=

𝑃2
𝑇2

(conclusão implicada 𝑆3 →𝑆4 ).

Ao se deparar com a diferença entre as razões, o grupo avaliou os procedimentos adotados.
Os estudantes abduziram ex-post-facto que a diferença decorria da oscilação do simulador. Essa
estratégia permitiu conciliar os dados discrepantes e validá-los – conciliação ativa.
O plano de ação intencional do grupo pode ser assim representado:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

...
... Q – Validar os dados coletados, grupo A.
...
P – Utilizar o RRNF para representar a proporção, grupo A.
O – Realizar a conversão RRNF → RRND, grupo A.
O – O grupo A realiza a conversão RRNF → RRND.
...
P’ – O grupo A utiliza o RRNF para representar a proporção.
...
... Q’ – O grupo A valida os dados coletados.

Por hipótese, a seguinte cadeia de suposições foi utilizada para o estabelecimento desse
plano de ação intencional.
S1 –

𝑃1
𝑇1

=

𝑃2
𝑇2

(premissa implicada, do repertório didático do grupo A);

S2 – Pode-se utilizar dois pontos coletados para representar essa proporção por meio do RRNF
(conclusão implicada);
S3 – Pode-se realizar a conversão RRNF → RRND para validar a proporção (conclusão
implicada).

Essa cadeia de suposições permitiu ao grupo atingir a meta Q de “validar os dados
coletados”, sendo que a ação antecedente O possibilitou a avaliação da hipótese abdutiva
antefactual, caracterizando uma conciliação ativa.
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Durante essa fase, observou-se que o grupo A definiu a meta Q de “validar os dados
coletados” e estabeleceu diferentes hipóteses abdutivas antefactuais, caracterizando a
constituição de um plano de ação intencional em direção à consecução da meta Q, como propõe a
teoria da conciliação de metas. Nesse processo, o grupo avaliou a força das suposições e seguiu o
raciocínio a partir da hipótese supostamente mais eficiente, em consonância com o mecanismo de
interpretação proposto pela teoria da relevância.
Mais adiante, o grupo A discutiu o procedimento que seria adotado para a obtenção do
modelo matemático. Assim, eles estabeleceram a meta Q de “obter um modelo matemático para
modelar a transformação do contexto 1”. Podemos representar a etapa [1], projeção da meta Q, do
plano de ação intencional dos grupos da seguinte forma:
[1]

Q – Obter um modelo matemático para modelar a transformação do contexto 1, grupo A.

Um dos integrantes do grupo A sugeriu a hipótese abdutiva antefactual de “obter uma
função para posteriormente construir um gráfico”, e outro estudante argumentou que seria
necessário “construir um gráfico para obter uma função”. Esse diálogo sugere que os estudantes
consideram que obter uma função significa representá-la por meio do registro algébrico, sendo o
registro gráfico um facilitador nessa conversão.
O plano de ação intencional do grupo A, incluindo a submeta P de “modelar a transformação
por meio de uma função representada pelo RRA”, pode ser assim representado:
[1]
[2]

... Q – Obter modelo matemático para modelar a transformação do contexto 1, grupo A.
P – Modelar a transformação por meio de uma função representada pelo RRA, grupo A

As suposições a seguir foram utilizadas pelo grupo A:
S1 – Funções habilitam elaboração de gráficos (premissa implicada do estudante A);
S2 – Gráficos habilitam elaboração de funções (premissa implicada do estudante B);
S3 – Um gráfico habilita a elaboração da função (conclusão implicada do grupo A por modus
tollendo ponens (S1S2)→S3)10;
S4 – A transformação é isovolumétrica (premissa implica do contexto 1);
S5 – O volume será constante nessa transformação (conclusão implica do grupo A por modus
ponens S4→S5);
S5 – O gráfico representa P x T (conclusão implicada do grupo A).

Em seguida, observou-se uma tentativa de elaboração manual de uma representação no
registro gráfico para a compressão, estruturação e matematização da situação.
O plano de ação intencional do grupo A, incluindo a submeta O de “utilizar o RRG para obter
uma representação no RRA”, pode ser assim representado:
[1]
[2]
[3]

10

... ... Q – Obter modelo matemático para modelar a transformação do contexto 1, grupo A.
... P – Modelar a transformação por meio de uma função representada pelo RRA, grupo A.
O – Utilizar o RRG para obter uma representação no RRA, grupo A.

Formalmente: ‘(P˅Q)→R, P, Q→R’ ou então ‘(P˅Q)→R, Q, P→R’. (o símbolo → equivale à operação lógica de
implicação, ‘se P então Q’; o símbolo ∧ equivale à operação lógica de conjunção; o símbolo ˅ equivale à operação
lógica de disjunção; o símbolo  equivale a negação) (RAUEN, 2009, p. 196).
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Figura 7 – Contexto 1, Etapa 2, Grupo A: Evidências em registro gráfico 1
Fonte: o autor.

O registro gráfico presente na figura anterior nos permite concluir que os estudantes
buscaram novos pares ordenados ((0; 0); (100; 0,5)) e atualizaram os anteriores ((200; 1,03)).
Observa-se uma tentativa de os estudantes utilizarem as regras de formação específicas do
registro gráfico para uma melhor compreensão da situação e a utilização do par ordenado (0; 0),
o que mais uma vez caracteriza a utilização do repertório didático relativo à físico-química, já que
teoricamente a pressão é igual a zero quando a temperatura é zero em uma transformação
isovolumétrica.
O plano de ação intencional do grupo A, incluindo a submeta N de “marcar diferentes pares
ordenados no plano cartesiano”, pode ser assim representado:
[1]
[2]
[3]
[4]

... ...
...
Q – Obter modelo matemático para modelar a transformação do contexto 1, grupo A.
... ...
P – Modelar a transformação por meio de uma função representada pelo RRA, grupo A.
... O – Utilizar o RRG para obter uma representação no RRA, grupo A.
N – Marcar diferentes pares ordenados no plano cartesiano, grupo A.

Por hipótese, as suposições a seguir foram utilizadas pelo grupo A:
S1 – Gráficos habilitam a elaboração da função (premissa implicada pelo grupo A);
S2 – O gráfico representa uma função do segundo grau (premissa implicada pelo grupo A);
S3 – A pressão é zero quando a temperatura é zero (premissa implicada pelo grupo A);
S4 – É possível obter pressão de 100 em 100 (premissa implicada pelo grupo A).

Na sequência os estudantes optaram por utilizar recursos computacionais para a
construção da representação no registro gráfico. Inicialmente eles utilizaram o software
LibreOffice Calc, mas migraram para o software Geogebra. Agora, os estudantes passaram a
representar a transformação dada no contexto 1 por meio de uma função de grau 1 e não mais
como uma função de grau 2 (figura a seguir).
O plano de ação intencional do grupo A, incluindo a submeta M de “utilizar o software
Geogebra”, pode ser assim representado:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

... ... ... ... Q – Obter modelo matemático para modelar a transformação do contexto 1, grupo A.
... ... ... P – Modelar a transformação por função representada pelo RRA, grupo A.
... ... O – Utilizar o RRG para obter uma representação no RRA, grupo A.
... N – Marcar diferentes pares ordenados no plano cartesiano, grupo A.
M – Utilizar o software Geogebra, grupo A.
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Figura 8 – Contexto 1, Etapa 2, Grupo A: Evidências em registro gráfico 2
Fonte: o autor.

O gráfico acima nos leva a concluir que os estudantes aumentaram a quantidade de pares
ordenados para uma melhor aproximação da reta que expressa a relação entre pressão e
temperatura e, consequente, reduzir os erros oriundos das oscilações do simulador. Desta
maneira, mobilizaram simultaneamente representações dadas em registro numérico, pares
ordenados, em registro gráfico e em registro algébrico, convertendo a representação no registro
numérico para uma representação no registro gráfico e, finalmente, convertendo a representação
no registro gráfico para o algébrico. Observa-se ainda uma dificuldade na utilização do software
no que diz respeito às regras de formação específicas da matemática concernentes à escala
utilizada. O uso de uma escala adequada poderia favorecer os estudantes na interpretação do
modelo matemático obtido.
A figura a seguir ilustra a resposta final dos estudantes para o item (a) da etapa 2.

Figura 9 – Contexto 1, Etapa 2, Grupo A: Evidências em registro algébrico
Fonte: o autor.

A seguir, ilustramos o raciocínio abdutivo-dedutivo utilizado pelo grupo A:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

... ... ... ... Q – Obter modelo matemático para modelar a transformação do contexto 1, grupo A.
... ... ... P – Modelar a transformação por meio de uma função representada pelo RRA, grupo A
... ... O – Utilizar o RRG para obter uma representação no RRA, grupo A.
... N – Marcar diferentes pares ordenados no plano cartesiano, grupo A.
M – Utilizar o software Geogebra, grupo A.
M – O grupo A utiliza o software Geogebra.
... N’ – O grupo A marca diferentes pares ordenados no plano cartesiano.
... ... O’ – O grupo A utiliza o RRG para obter uma representação no RRA.
... ... ... P’ – O grupo A modela a transformação por meio de uma função representada pelo RRA.
... ... ... ... Q’ – O grupo A obtém modelo matemático para modelar a transformação do contexto 1.
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Nesse ponto observamos a decisão do grupo por utilizar o objeto matemático função para
representar em registro algébrico a relação entre pressão e temperatura. Na socialização dos
resultados com os demais grupos, o grupo A argumentou que decidiu “modelar a transformação
com o objeto matemático função”, e estabeleceu como hipótese abdutiva antefactual “mobilizar
uma representação no registro algébrico”.
Na continuidade, para responder ao item b da etapa 2, os estudantes do grupo A realizaram
tratamentos no modelo obtido em a para obter a pressão a partir de valores aleatórios de
temperatura e, na sequência, compararam os resultados obtidos matematicamente com os
obtidos no simulador (figura a seguir).

Figura 10 – Contexto 1, Etapa 2, Grupo A: Resolução do exercício (b)
Fonte: o autor.

O grupo A observou que ocorreram variações entre os valores obtidos no simulador e os
calculados com o modelo matemático. Contudo, atribuiu essa variação às oscilações do simulador.
Nesse item, os estudantes puderam analisar o modelo obtido e interpretar e validar os resultados,
bem como avaliar as hipóteses abdutivo-antefactuais formuladas anteriormente.
De um modo geral, observamos planos de ação intencional na resolução da atividade pelo
grupo A. De modo análogo à fase anterior, em que a meta Q era “validar os dados coletados”,
percebemos que o grupo avaliou a força das suposições ao longo da atividade e utilizou o
mecanismo de interpretação proposto pela teoria da relevância para avaliar a hipótese abdutiva
antefactual e validar os modelos obtidos.
A seguir se ilustra o raciocínio abdutivo-dedutivo utilizado pelo grupo A:

[1]
[2]
[3]
[4]

...
Q – Obter um modelo matemático para modelar a transformação do contexto 1, grupo A.
P – Modelar a transformação por meio de um registro de representação semiótica, grupo A.
P – O grupo A modela a transformação por meio de um registro de representação semiótica.
...
Q’ – O grupo A obtém um modelo matemático para modelar a transformação do contexto 1.
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Constatamos também a mobilização de diferentes registros de representação semiótica e o
uso das atividades cognitivas de formação de uma representação identificável, tratamento e
conversão.
Resolução dos itens c e d
Para responder ao item c, os estudantes do grupo A concluíram que seria possível obter-se
o volume do recipiente utilizando a fórmula 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇. Para isso, era necessário somente
conhecer o número de mols.

Figura 11 – Contexto 1, Etapa 2, Grupo A: Resolução do exercício c
Fonte: o autor.

Para finalizar o contexto 1, os estudantes concluíram que existe uma temperatura máxima
suportada pelo sistema no item d. Contudo, não a relacionaram com o domínio e a imagem de uma
função.
O grupo A concluiu que haveria um rompimento ou quebra do sistema quando a
temperatura estivesse entre 1200 K e 1300 K, e que o volume deixaria de ser constante e a função
obtida (modelo) não seria mais válida.
A resolução do item d evidencia a não congruência entre as limitações da variação das
grandezas com a manipulação do simulador e os conceitos matemáticos de domínio e imagem.
Essa associação, especificamente a relacionada ao domínio de uma função, revela-se fundamental
em atividades de modelagem matemática por possibilitar aos estudantes a delimitação do
intervalo em que o modelo construído é válido, cabendo ao professor realizar essa discussão na
situação/dialética de institucionalização.

Figura12 – Contexto 1, Etapa 2, grupo A: Resolução do exercício (d)
Fonte: o autor.

De um modo geral, durante a resolução do contexto 1, observou-se que os estudantes
construíram planos de ação intencional individuais e coletivos (auto e heteroconciliação). Nos
momentos em que o grupo não pôde validar suas hipóteses, ou teve dificuldades em compreender
os dados, os estudantes solicitaram auxílio ao professor, reformulando o plano de ação
intencional, quando necessário, incluindo no processo outro nível de heteroconciliação de metas,
aquele entre estudantes e professor. Assim, eles projetaram “modelar matematicamente a
situação proposta” como meta global Q para a atividade. Em seguida, para alcançar essa meta Q,
os estudantes estabeleceram planos de ação intencional sucessivamente menores. Esses planos
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de ação intencional menores podem ser associados às diferentes fases de uma atividade de
modelagem matemática e aos níveis de milieu, onde ações específicas vão sendo requeridas em
cada etapa do processo, a serviço da meta global.
Ainda em relação aos planos de ação intencional, um olhar para o processo de resolução dos
grupos nos remete a concluir que auto e heteroconciliação de metas foram ocorrendo ao longo da
atividade em três níveis: (a) os estudantes projetaram metas QE1-n e formularam hipóteses
abdutivas antefactuais, que foram coletiva e colaborativamente (hetero)(in)conciliadas; (b)
planos de ação intencional heteroconciliados passaram a ser assumidos como planos do grupo;
(c) nos casos em que que se tornaram necessárias as intervenções do docente, houve acréscimo
de uma camada extra de heteroconciliação de metas entre professor e grupo;
O esquema a seguir representa esses diferentes níveis de auto e heteroconciliação.

Figura 12 – Auto e heteroconciliação em atividades de modelagem matemática 11
Fonte: Andrade Filho, 2020, p. 193.

Além disso, pudemos observar que os estudantes seguiram o procedimento de
compreensão guiado pela relevância, especialmente nos momentos em que avaliavam hipóteses
e suposições fortalecidas, contraditas ou combinadas com suposições prévias. Destaque-se que,
justamente nos casos em que ocorriam contradições, os estudantes reavaliavam o plano de ação
intencional ou recorriam ao professor.
Durante a abdução das hipóteses, observamos a mobilização de suposições da memória
enciclopédica/ repertório didático dos estudantes e de diferentes registros de representação
semiótica. No que diz respeito à mobilização de suposições, constatamos que as suposições
construídas nos contextos anteriores foram sendo avaliadas e, quando fortalecidas, usadas em
contextos seguintes, como preveem as teorias de conciliação de metas e de relevância. No que diz
respeito aos registros, observamos a utilização de regras de formação específicas da matemática
e a realização de tratamentos e conversões durante a atividade de modelagem.
11

No esquema, QE1-n, QG, QP representam a meta de cada um dos estudantes, do grupo e do professor,
respectivamente; Q'E1-n, Q'G, Q'P representam a consecução da meta de cada um dos estudantes, do grupo e do
professor, respectivamente. Ainda, as setas superiores representam processos de autoconciliação de metas; as setas
inferiores representam processos de validação do plano de ação intencional em casos de inconciliação de metas; e
as setas horizontais representam processos de heteroconciliação de metas requeridos ao longo da modelagem
matemática.
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Em relação à teoria das situações didáticas e as fases de uma atividade de modelagem
matemática, observamos que o milieu material favoreceu ações e retroações dos estudantes e
possibilitou ao docente retomar os conceitos relativos às funções.
Retomando o quadro 1, apresentado na seção 3, buscamos refletir o movimento dos
estudantes ao longo de uma situação a-didática (ou de dimensão a-didática) e fases da modelagem
matemática. No quadro 2, a seguir, o fato de termos associado cada fase da modelagem a um tipo
de situação não caracteriza que elas estejam assim limitadas, já que consideramos que durante o
processo o estudante pode retomar fases anteriores para reavaliar as hipóteses estabelecidas e
aperfeiçoar o modelo construído. Além disso, argumentamos que o movimento dos estudantes
pode ser modelado por planos de ação intencional, incluindo uma meta global e submetas a
serviço da consecução ótima dessa meta global. Nesse processo, auto e heteroconciliações vão
ocorrendo conforme esquema apresentado anteriormente nesse estudo (figura 38). Concordando
com Bloch (2019), ponderamos que o professor atua como mediador nessas diferentes
situações/dialéticas e fases da modelagem matemática, prevendo instruções necessárias,
observando e intervindo quando pertinente, e validando a ação dos estudantes.
Situação/dialética
Validação

Fases da modelagem
Interpretação
de
resultados e validação

Formulação

Matematização
resolução

Ação

Inteiração

e

Movimento do estudante
Evidências acerca dos testes realizados sobre as conjecturas
e hipóteses construídas. O estudante procura interpretar e
validar o modelo obtido.
Conjecturas do estudante, levantamento de hipóteses. O
estudante busca matematizar e sintetizar a situação,
apresentando resultados matemáticos. Para tanto, busca
mobilizar conhecimentos de seu repertório didático,
escolhendo conceitos matemáticos e registros de
representação semiótica.
Ações de caráter operacional realizadas pelo estudante. O
estudante dá início à fase de inteiração, buscando
compreender e estruturar a situação. Portanto, entra em
contato com a situação inicial proposta e constrói as
primeiras hipóteses e conjecturas.

Quadro 3 – Relação entre teoria das situações didáticas e modelagem matemática
Fonte: Adaptado de Andrade Filho, 2020, p. 203.

Finalizada a análise dos achados desse estudo, passemos às considerações finais.

CONCLUSÕES
Neste estudo, analisamos a pertinência da arquitetura abdutivo-dedutiva da teoria de
conciliação de metas para a descrição e a explicação de processos ostensivo-inferenciais em
atividades envolvendo modelagem matemática de transformações gasosas isovolumétricas. Neste
esforço, aplicamos uma atividade em uma turma de segundo ano do curso técnico de química
integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Santa Catarina – campus Criciúma.
Finalizada a análise da resolução do grupo A, concluímos que durante a atividade os
estudantes estabeleceram planos de ação intencional, projetando como meta global Q para a
atividade “modelar matematicamente a situação proposta”. Para alcançar essa meta Q, os
estudantes estabeleceram planos de ação intencionais sucessivamente menores em seguida, que
foram negociados colaborativamente entre os estudantes. Esses planos de ação intencionais
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menores podem ser associados às diferentes fases de uma atividade de modelagem, onde ações
específicas vão sendo requeridas em cada etapa do processo, a serviço da meta global.
Ainda em relação aos planos de ações intencionais, um olhar para o processo de resolução
do grupo A nos remete a concluir que auto e heteroconciliação de metas foram ocorrendo ao longo
da atividade. Inicialmente, os estudantes projetaram metas 𝑄𝐸1−𝑛 e formularam hipóteses
abdutivas antefactuais, que foram coletiva e colaborativamente (hetero)(in)conciliadas; uma vez
heteroconciliado, esse plano passou a ser assumido como plano do grupo; houve ainda casos em
que que se tornaram necessárias as intervenções do docente, ocorrendo heteroconciliação de
metas entre professor e grupo.
Os resultados apontam para a importância da mobilização de diferentes registros de
representação semiótica no processo de ensino e de aprendizagem dos objetos matemáticos. Do
ponto de vista do docente, a utilização desta teoria viabilizou a análise a priori, a devolução e a
institucionalização; do ponto de vista dos estudantes, a utilização de diferentes registros
favoreceu ações e retroações ao longo do processo de modelagem matemática.
Em relação às fases da modelagem matemática, percebemos que a etapa 1 favoreceu a
interação com a situação, possibilitando a identificação do problema e uma representação mental
inicial da situação, caracterizando a fase de interação e a ação cognitiva de compreensão da
situação. A segunda etapa orientava os estudantes sobre os procedimentos a serem adotados
durante o uso do simulador, o que possibilitou o registro dos dados necessários para a consecução
da atividade. Essa fase inicial, onde o grupo registrou os dados obtidos, caracterizou a fase de
interação, e as ações cognitivas de compreensão da situação e de estruturação da situação.
Ao longo da atividade, observamos que o procedimento adotado pelo grupo para
organização e validação dos dados, a partir dos comandos da atividade, caracterizou o
aprofundamento das ações cognitivas de compreensão e de representação mental da situação, a
continuidade das fases de matematização e de resolução e a continuidade da ação cognitiva de
matematização. O enunciado b da etapa 2 buscou conduzir os estudantes às fases de interpretação
de resultados e de validação e às ações cognitivas de síntese e de interpretação e validação. As
evidências sugerem que essa ação garantiu que os estudantes pudessem interpretar e validar o
modelo obtido.
A adoção da modelagem matemática viabilizou ponderar diferentes fases da atividade,
desde a interação, passando pela matematização e pela resolução, até a interpretação de
resultados e validação do modelo. No que tange à organização da sequência didática envolvendo
modelagem matemática, constatamos que a teoria das situações didáticas favoreceu uma reflexão
em torno da devolução e da institucionalização. Dito de outro modo, permitiu ao pesquisador
confrontar os dados. Observa-se que as análises preliminar e a priori propostas pela engenharia
didática foram fundamentais às atividades de modelagem matemática. Tais análises conduzem a
um refinamento da ação docente em sala de aula, prevendo possíveis modelos, critérios de
validação e equívocos que podem surgir ao longo do processo e, ainda, fornecendo subsídios para
que o professor possa mediar a ação dos estudantes e refletir sobre o nível de adequação do
modelo matemático.
O estudo permitiu demonstrar que a arquitetura abdutivo-dedutiva da teoria de conciliação
de metas pode contribuir para a descrição e a explicação de processos ostensivo-inferenciais em
modelagem matemática, sendo capaz de oferecer ao professor ferramentas para avaliar e
estabelecer planos de ação intencional nesse tipo de atividade.
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ENSINO APRENDIZAGEM DE ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES
EM SÉRIE COM A FERRAMENTA SIMULADOR PHET: UMA
PROPOSTA DIDÁTICA BASEADA NA TEORIA DE REGISTROS
DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA DE DUVAL
LIZANDRA BOTTON MARION MORINI

INTRODUÇÃO
Diversas são as ferramentas pedagógicas empregadas no ensino de Física,
principalmente nos dias atuais, em que a tecnologia e as ferramentas digitais se tornaram
recursos facilitadores de forma a integrar praticamente quase todas as demandas de ensino.
Existem inúmeros simuladores e laboratórios remotos sobre circuitos elétricos com
associação de resistores onde é possível interagir e analisar o comportamento destes.
Porém, não adianta ter acesso a estas ferramentas se a abordagem continuar centrada
no professor, com memorização mecânica e partir do princípio que a aprendizagem ocorre
através de simples observação e experimentação.
Para Duval (1993), a apreensão dos conceitos decorre da construção gradativa do
conhecimento mediante conversões estabelecidas entre diversas formas de representação.
Sendo assim, quanto mais diversificada for a capacidade de um indivíduo em representar
um objeto científico, maior será sua compreensão. Se isso estiver correto, trabalhar a
conversão de representações em diferentes registros pode ser um caminho eficiente para a
promoção da apreensão significativa dos conceitos científicos relativos ao tema.
Em Física, isso significa ser capaz tanto de representar em diferentes registros
semióticos informações relevantes da realidade, de converter essas representações em
outras sempre que necessário e de tratá-las sempre que pertinente, assim como realizar o
caminho inverso.
Nesse contexto, segundo Duval (2009), dois aspectos essenciais do processo de
apreensão significativa em Física devem ser diferenciados: a noésis e a semiósis. Por noésis
define-se a apreensão conceptual de um objeto e por semiósis as suas múltiplas
representações em diferentes registros. Por exemplo, o conceito científico de RESISTÊNCIA
ELÉTRICA somente pode ser acessado por representações, tais como a sequência lexical
‘resistência elétrica’ em língua natural, a letra ‘R’ na fórmula algébrica, pela unidade ‘Ω’ em
manuais, em diagramas pelas imagens pictóricas ‘
’ quando se trata de qualquer
componente que apresente resistência ou mais especificamente por ‘ ’ quando tratar-se
de lâmpadas incandescentes, ou seja, resistivas etc.
A questão essencial é que os indivíduos não têm acesso ao conceito de resistência
elétrica, mas a aproximações potencializadas pelos registros que o recortam de diferentes
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formas. Segue que um indivíduo que domina diferentes registros está habilitado a
compreender esse objeto de maneira sucessivamente mais robusta do que aquele que
domina menos registros.

Neste trabalho será apresentada uma proposta de aplicação de sequência didática
guiada pela teoria dos registros de representações semióticas para a aprendizagem de
associação de resistores em série que contemple a utilização de atividades
experimentais computacionais através do simulador Phet. Esta atividade é direcionada
para estudantes do ensino médio. A aprendizagem poderá ocorrer através de
tratamentos e conversões de registros de representação própria dos conceitos
científicos. Para instigar a investigação serão propostas situações-problema iniciais.

2. ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES E SEUS REGISTROS
Nesta seção, apresentam-se questões relacionadas a ensino de associações de
resistores em séries em circuitos elétricos e os conceitos científicos envolvidos. Na primeira
seção, destacam-se as noções centrais da teoria de registros de representação semiótica de
Duval (1993, 2008, 2009) e, na segunda seção, destacam-se os conceitos científicos, a
classificação e os métodos de resolução desses sistemas.

2.1 REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO
Duval explica que os registros de representações são maneiras típicas de
representar um objeto matemático, e o sistema no qual podemos representar um objeto
matemático, denomina-se, sistema ou registro de representação semiótico. Os registros
de representação semióticos são importantes não somente por se constituírem num
sistema de comunicação, mas também por possibilitarem a organização de informações
a respeito do objeto representado.
De acordo com Duval (1993), a mobilização de diferentes representações semióticas
é essencial para a atividade cognitiva e para a apreensão dos objetos de estudo em si
mesmos. Para o autor, três atividades cognitivas fundamentais são mobilizadas na semiósis:
formação de representações identificáveis em certo registro, tratamento de representações
no interior de um registro e conversão de representações entre diferentes registros.
Para Duval (2009), a atividade de formação de uma representação identificável
respeita regras próprias definidas convencionalmente, para que o signo representado possa
ser reconhecido em seu meio social.
A atividade de tratamento, por sua vez, é a transformação da representação interna
em um dado registro semiótico, sem alterar as características iniciais deste, isto é uma
atividade cognitiva que visa à transformação de uma representação semiótica em outra num
mesmo registro de representação. Para Duval (2008, p. 16):
Os tratamentos são transformações de representações dentro de um mesmo registro:
por exemplo, efetuar um cálculo ficando estritamente no mesmo sistema de escrita ou
de representação de números; resolver uma equação ou um sistema de equações;
completar uma figura segundo critérios de conexidade e de simetria.
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A conversão, finalmente, consiste em “transformar a representação de um objeto, de
uma situação ou de uma informação dada num registro em uma representação desse
mesmo objeto, dessa mesma situação ou da mesma informação num outro registro”
(DUVAL, 2009, p. 58). Por exemplo, a passagem de uma representação gráfica para uma
representação algébrica.
Objetos (fenômenos, ideias, conceitos) podem ser acessados por meio de diferentes
registros no decorrer da resolução de questões sobre associação de resistores em série.
Todavia, cada registro de representação apresenta especificidades dos objetos
representados. São essas especificidades que permitem à um mesmo objeto ser
representado de diferentes modos. Por hipótese, o acesso a diferentes registros viabiliza
uma compreensão progressivamente maior do objeto a ser estudado.
De acordo com Almouloud e Henriques (2016, p. 469):
Tornar tal objeto acessível aos outros indivíduos implica evocá-lo, externá-lo por
“gestos” ou por meio da sua representação em um registro. Este último é um sistema
estático dotado de signos, enquanto que a representação ou as representações feitas
nesse registro são dinâmicas, no sentido de que podem sofrer tratamentos no próprio
registro ou conversões entre diferentes registros. (aspas no original).

É importante destacar que a coordenação entre diferentes registros não ocorre de
maneira espontânea durante a resolução de questões e situações-problema envolvendo
atividades práticas. No decorrer da resolução de situações problemas que privilegie a
conversão e o tratamento de unidades significativas próprias dos objetos científicos e
envolva atividades práticas, quando ocorre a conversão de um registro de representação
em outro, é possível ter sucesso no reconhecimento de um registro e fracasso no
reconhecimento de outro. Estas discrepâncias decorrem de fenômenos de não congruência
entre registros de representação. Em geral, as passagens de um registro a outro demandam
inferências e quanto mais os registros são incongruentes entre si, mais inferências
demandam.
Duval (2009, p. 68-69) estabelece três critérios para a avaliação da congruência de
uma conversão entre registros de representação semiótica.
O primeiro critério é a possibilidade de uma correspondência “semântica” dos
elementos significantes: a cada unidade significante simples de uma das
representações, pode-se associar uma unidade significante elementar. [...] O segundo
critério é a univocidade “semântica” terminal: a cada unidade significante elementar da
representação de partida, corresponde uma só unidade significante elementar no
registro de representação de chegada. [...] O terceiro critério é relativo à organização
das unidades significantes. As organizações respectivas das unidades significantes de
duas representações comparadas conduzem a apreender nelas as unidades em
correspondências semânticas segundo a mesma ordem nas duas representações.
(colchetes acrescidos ao original).

2.2 CONCEITOS CIENTÍFICOS E SUAS REPRESENTAÇÕES
Uma grandeza física que é essencial para o funcionamento de um circuito elétrico é a
corrente elétrica, quando tratamos de circuitos simples, a corrente elétrica necessariamente
é contínua. De acordo com Silveira (2011, p.62), “por corrente contínua define-se uma
corrente que não varia com o tempo. Neste caso, a corrente é igual em qualquer seção de

146

área do segmento de um condutor”. Um exemplo de corrente elétrica contínua é aquela que
é estabelecida em uma lanterna simples com circuito composto por geradores (baterias ou
pilhas), resistências e lâmpadas.
Segundo o autor, microscopicamente, as cargas elétricas livres estão sempre em
movimento desordenado e aleatório (estado de agitação térmica). Superposto a este
movimento desordenado, quando aplicado um campo elétrico 𝐸⃑no condutor promovido
por um gerador, é constituído um movimento preferencial chamado de movimento de
deriva. Esse movimento de deriva se estabelece na direção do vetor

aplicado ao condutor.

Enquanto o movimento caótico dos elétrons tem uma velocidade média muito alta, na
6

-4

ordem de 10 m/s , a velocidade de deriva é muito lenta, geralmente da ordem de 10 m/s .
Entretanto, apesar de os elétrons se moverem tão lentamente, a luz surge imediatamente
quando se acende uma lanterna. O que define a velocidade da corrente elétrica não é o
movimento individual dos elétrons, mas o campo elétrico que se estabelece no condutor.
O campo elétrico se estabelece no circuito, segundo Härtel (2012, p. 1019), pela
distribuição de cargas elétricas superficiais em dado circuito fechado submetido a uma
fonte de força eletromotriz provedora de uma diferença de potencial.
Para que um circuito elétrico não entre em estado de curto-circuito também é
essencial a existência de um ou mais resistores associados. Segundo o GREF (2017), os
resistores elétricos são utilizados para limitar a intensidade de corrente que percorre o
circuito, assim, os resistores não têm como finalidade dissipar energia elétrica, ou seja,
aquecer. Embora isso aconteça inevitavelmente devido ao efeito Joule.
Os resistores têm como principal propriedade elétrica uma grandeza física
denominada resistência elétrica. A resistência elétrica é definida como a capacidade que um
corpo tem de se opor ao estabelecimento da corrente elétrica.
Quando um resistor é submetido a uma diferença de potencial, uma corrente elétrica
se estabelece, quanto maior for a resistência que este apresenta menor será a corrente
estabelecida. Os portadores de carga quando submetidos a um campo elétrico e, por
consequência, a uma diferença de potencial, passam a ter uma velocidade de deriva, porém,
estes portadores colidem com outros átomos do condutor. Quanto maior o número de
colisões, maior a dificuldade encontrada pela corrente elétrica em se estabelecer no
condutor. Essa dificuldade é que caracteriza a resistência elétrica. Quando o deslocamento
residual é igual a zero não há corrente.
A resistência elétrica varia conforme o comprimento, a largura e a natureza do
material do condutor, além da temperatura a que ele é submetido.
Resistores com diferentes resistências elétricas são submetidos à mesma diferença de
potencial estabelecida pelo gerador, quanto maior a resistência elétrica menor a corrente
elétrica estabelecida neste circuito.
Na figura 1, observa-se um modelo de representação de um circuito elétrico simples
em série onde é possível identificar alguns componentes relacionando-os com algumas
grandezas e inferir outras para compreender o comportamento do circuito elétrico.
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Figura 1 – Representação de circuito elétrico composto por lâmpadas, resistência e gerador.
Fonte: Silveira (2011, p. 64)

Quando os estudantes interpretam um diagrama como o da figura 1, eles podem
cometer, entre outros, um equívoco na ordem semiótica, quando eles interpretam mal as
unidades significativas próprias dessa representação.
É possível observar no diagrama um conjunto expressivo de unidades significativas e
respectivas inferências, cujo conhecimento tem de estar internalizado:
a) O resistor e sua resistência no circuito são representados por uma imagem pictórica ‘
’ e pela letra ‘R’, e essas representações podem levar o indivíduo a mobilizar, mas não
necessariamente, a equação 𝑅 =
‘Ohm’ ou ‘Ω’;

𝑈
𝑖

ou a unidade internacional de medida de resistência

b) A lâmpada incandescente no circuito, que também se comporta como um resistor neste
circuito é representada pela imagem pictórica ‘

’ e pela letra ‘L’, e essas representações

podem levar o indivíduo a mobilizar, mas não necessariamente, a equação 𝑅 =
unidade internacional de medida de resistência ‘Ohm’ ou ‘Ω’;

𝑈
𝑖

ou a

c) O gerador elétrico, que fornece a diferença de potencial, tensão ou força eletromotriz
neste circuito, é representado pela imagem pictórica ‘
’ e essa representação pode levar
o indivíduo a mobilizar, mas não necessariamente, a equação 𝑈 = 𝑅. 𝑖 ou a unidade
internacional de medida de diferença de potencial ‘Volt’ ou ‘V’.

Além de o estudante ser capaz de identificar essas unidades e mesmo inferir fórmulas
e unidades internacionais de medida, ele precisa inferir justamente a existência da corrente
elétrica nesse circuito. Trata-se de um obstáculo evidente derivado de esta informação
implícita neste circuito.
Observe-se que embora não usual, posto que redundante, essa informação poderia ter
sido explicitada por uma seta ‘⟶’, pela letra ‘i’ ou mesmo ambas. Coerentemente, essas
representações podem levar o indivíduo a mobilizar, mas não necessariamente, a equação
𝑈

𝑖 = 𝑅 ou a unidade internacional de medida de corrente ‘Ampère’ ou ‘A’.
No próximo capítulo será apresentada uma proposta de aplicação de uma
sequência didática guiada pela teoria dos registros de representações semióticas para a
aprendizagem de associação de resistores em série através de tratamentos e conversões
dos registros de representação própria dos conceitos científicos que contemple a
utilização de atividades experimentais computacionais através do simulador Phet sobre
circuitos elétricos com correntes contínuas. Esta atividade é direcionada para alunos do
ensino médio. Para instigar a investigação serão propostas situações-problema iniciais.
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3. PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA
SOBRE ASSOCIAÇÃO DE LÂMPADAS EM SÉRIE
Esta sequência didática é uma proposta de atividade para ser realizada nas aulas de
física do ensino médio sobre associação de resistores, e mais especificamente associação de
lâmpadas. Ela foi elaborada partindo do princípio que os tratamentos e conversões de
representações levam a uma melhor apreensão dos conceitos físicos, pois quanto mais
diversificada for a capacidade do estudante representar um objeto científico, maior será sua
compreensão.
As situações-problemas contidas na sequência didática têm como principal função
introduzir o assunto. Por hipótese, as situações-problemas devem ser atraentes o suficiente
para servir de estímulo para o estudo dos circuitos em série. As questões devem levar os
estudantes a reconhecer que as lâmpadas incandescentes se comportam como resistores
nos circuitos, que elas funcionam como resistência à corrente elétrica, e que elas também
emitem calor e luminosidade devido ao efeito Joule.

SITUAÇÕES-PROBLEMA
Tome-se um circuito elétrico fechado que associa várias lâmpadas em série a uma
bateria (de tal modo que o circuito elétrico começa e termina nos dois terminais dessa
bateria). O que ocorre com a corrente elétrica em cada lâmpada à medida que aumentamos
o número de lâmpadas associadas a essa série? Como o brilho de todas as lâmpadas se
comportam à medida que aumentamos o número de lâmpadas associadas a essa série?
Em lâmpada de LED, quando um LED que compõe esta queima ou para de funcionar,
a lâmpada como um todo se apaga. Por que isso ocorre?
Quando uma lâmpada fluorescente é instalada, em série a ela é instalado um resistor.
Por que existe esta necessidade?
Os objetivos traçados na sequência didática para a execução da aula são:
a) Relacionar lâmpadas incandescentes com resistores;
b) Relacionar corrente elétrica com o brilho de lâmpadas;
c) Analisar o brilho das lâmpadas no decorrer do circuito;
d) Compreender o comportamento da corrente elétrica em circuitos em série;
e) Identificar a melhor forma de associar amperímetros;
f)

Relacionar diferença de potencial elétrico equivalente com diferenças de potenciais
elétricos individuais;

g) Relacionar resistência equivalente com resistências individuais;
h) Relacionar resistência elétrica equivalente com o brilho das lâmpadas;
i)

Relacionar corrente elétrica, resistência elétrica e diferença de potencial.

Inicialmente para responder estas situações-problemas e atingir assim os objetivos
desta aula o estudante deve primeiramente considerar as tabelas 1 e 2, a seguir, e acessar a
simulação Phet no link: https://bit.ly/3ebsvYR. Esta simulação permite que o estudante
trabalhe com circuitos elétricos simples.
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Componentes

Imagens

Simbologia

Fontes
Fios condutores
Lâmpadas incandescentes
ou
Resistores
Interruptor
Amperímetros
Voltímetro

Tabela 1– Componentes virtuais que serão utilizados
Fonte: Elaboração da Autora

Lâmpadas
associadas
Nº
1
2
3

Corrente
elétrica
(A)

Diferença de potencial
individual (V)

Diferença de
potencial
equivalente (V)

Resistência
(Ω)

individual

Resistência
equivalente
(Ω)

Tabela 2 – Preenchimento de dados
Fonte: Elaboração da Autora

No segundo momento, o estudante deve montar no simulador um circuito fechado
com um gerador, fios condutores e uma lâmpada como representado na figura 2.

Figura 2 – Circuito elétrico virtual composto por lâmpada, condutor e gerador.
Fonte: https://bit.ly/3ebsvYR.

Nesta simulação solicitar que, 1º retirar a bateria mantendo o circuito fechado, 2º
substituir fio condutor por material isolante mantendo o circuito fechado, 3º retirar a
lâmpada e fechar o circuito. Com esta simulação, o estudante deve ser habilitado a
reconhecer os componentes físicos e grandezas físicas que são necessários para que a
corrente se estabeleça.
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No terceiro momento o estudante deve montar circuitos fechados em série com um
gerador, fios condutores, e progressivamente, aumentar o número de lâmpadas
intercalando-as com amperímetros como representado nos prints do simulador na figura 3.

Circuito
lâmpada

com

uma

Circuito com duas lâmpadas

Circuito com três lâmpadas

Figura 3 – Circuitos elétricos virtuais compostos por condutores, lâmpadas e gerador.
Fonte: https://bit.ly/3ebsvYR.

Com os valores de correntes elétricas obtidas o estudante deve ser habilitado a inferir
que esta grandeza se conserva em todos os pontos do circuito e registrar na tabela 2 os
valores da corrente elétrica de cada circuito com representado na tabela 3.
Lâmpadas
associadas
Nº
1
2
3

Corrente
elétrica
(A)
0,90
0,45
0,30

Diferença de potencial
individual (V)

Diferença de
potencial
equivalente (V)

Resistência
(Ω)

individual

Resistência
equivalente
(Ω)

Tabela 3 – Tabela 2 preenchida com dados obtidos.
Fonte: Elaboração da Autora.

O estudante deve estar habilitado a converter as representações das unidades
significativas próprias dos objetos científicos numa representação algébrica da corrente
elétrica total, relacionando-a com as correntes elétricas que se estabelecem em cada
componente como apresentado na equação (1).
Equação (1)

itotal  i1  i2  i3  ...  i

No quarto momento o estudante deve reiniciar a simulação, para determinar os
valores das diferenças de potenciais elétricos em circuitos fechados à medida que,
progressivamente ampliar o número de lâmpadas como representado nos prints do
simulador na figura 4.
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Circuito com uma lâmpada

Circuito com duas lâmpadas

Circuito com três lâmpadas

Figura 4 – Circuito elétrico virtual composto por lâmpada, resistência e gerador.
Fonte: https://bit.ly/3ebsvYR.

A partir desta atividade o estudante deve registrar na tabela 2 os dados obtidos de
diferença de potencial elétrico equivalente e as diferenças de potenciais elétricos
individuais.
Também nessa atividade é possível registrar nas colunas de resistência individual e
resistências equivalentes calculadas para cada circuito como segue na tabela 4.
Lâmpadas
associadas
Nº
1
2
3

Corrente
elétrica
(A)
0,90
0,45
0,30

Diferença
de
potencial individual
(V)
9,0
4,5
4,5
3,0
3,0 3,0

Diferença
de
potencial
equivalente (V)
9,0
9,0
9,0

Resistência
individual (Ω)
10
10
10

10
10

10

Resistência
equivalente
(Ω)
10
20
30

Tabela 4 – Tabela 2 preenchida com dados obtidos e calculados.
Fonte: Elaboração da Autora.

A partir dos registros de dados obtidos e calculados, o estudante está habilitado a
inferir que, com duas lâmpadas ou mais associadas, a diferença de potencial elétrico de cada
lâmpada é menor do que a equivalente, porém a soma das diferenças de potenciais elétricos
individuais é igual à diferença de potencial elétrico equivalente.

152

Ele também está habilitado a converter as representações das unidades significativas
próprias dos objetos científicos numa representação algébrica da diferença de potencial
equivalente com as diferenças de potenciais elétricos individuais como apresentado na
equação (2).
Equação (2)

Partindo dos dados tabelados, solicitar que o estudante calcule o produto resistência
individual e corrente elétrica. É possível habilitar os estudantes a inferir que os resultados
obtidos são iguais as diferenças de potenciais individuais.
Com esta verificação ele está habilitado a converter as representações das unidades
significativas próprias dos objetos científicos numa representação algébrica da grandeza
diferença de potencial individual como sendo igual ao produto resistência individual com
corrente elétrica como apresentado na equação (3).
Equação (3)

U  R.i

Também partindo dos dados tabelados, solicitar que o estudante calcule o produto
resistência equivalente e corrente elétrica total. É possível habilitar o estudante a inferir
que os resultados obtidos são iguais a diferença de potencial equivalente.
Ele está habilitado a inferir que, se os resultados do produto da resistência
equivalente com a corrente elétrica total são sempre iguais e estes resultados equivalem à
diferença de potencial equivalente, então esta grandeza é a constante desta relação.
Com esta verificação ele está habilitado a converter as representações das unidades
significativas próprias dos objetos científicos numa representação algébrica da grandeza
diferença de potencial equivalente como sendo igual ao produto resistência equivalente
com corrente elétrica total como apresentado na equação (4).
Equação (4)

U eq  Req .i

Tratando a equação (2), substituindo nela a equação (3) e a equação (4) é possível o
estudante chegar na seguinte representação algébrica:
Equação (5)

Req .i  R1 .i  R2 .i  R3 .i  ...  Rn .i

Pela equação (1) é possível tratar a equação (5) simplificando as correntes. O
Estudante está habilitado a tratar as representações das unidades significativas próprias
dos objetos científicos numa representação algébrica da resistência equivalente
relacionado com as resistências individuais como apresentado na equação (6).
Equação (6)

Req  R1  R2  R3  ...  Rn
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Ele é habilitado a inferir que a resistência aumenta à medida que se aumenta o
número de lâmpadas associadas e, por consequência, a intensidade da corrente elétrica
nesse circuito vai reduzindo proporcionalmente.
Importante também para a compreensão maior dos conceitos científicos relacionados
a circuitos elétricos é representação pictórica. No quinto momento solicitar então a
conversão para a representação pictórica dos circuitos elétricos simulados, substituindo os
componentes por suas simbologias. No registro de representação solicitar também que seja
indicado as grandezas físicas relacionadas aos componentes como sugeridos na imagem a
seguir.

Figura 5 – Registros de representação pictórica do circuito composto por três lâmpadas.
Fonte: Elaboração da Autora e https://bit.ly/3ebsvYR.

Outro registro de representação semiótica que fortalece o aprendizado dos conceitos
científicos relacionados a associação de resistores em série são as representações gráficas.
Tratar a equação (4) isolando a variável dependente.
Equação (7)

it 

U eq
Req

Onde U eq é constante e Req é a variável independente e it a variável dependente.
No sexto momento, partindo dos dados já tabelados, da conclusão em relação às
grandezas variáveis e a grandeza constante, expandindo os valores é possível o estudante
converter as representações das unidades significativas próprias dos objetos científicos
numa representação gráfica da corrente elétrica em função da resistência equivalente, como
apresentado no gráfico 1, apresentado a seguir.
Este é um gráfico de uma função inversa sendo ele uma hipérbole, assim é possível
inferir que a corrente elétrica tende ao infinito quando a resistência tende a zero,
configurando um curto-circuito. A corrente elétrica tende a zero quando a resistência tende
ao infinito, isso é percebido na prática quando, ao aumentar o número de lâmpadas elas
brilham cada vez menos.
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Gráfico 1 – Representação gráfica da corrente elétrica em função da resistência elétrica.
Fonte: Elaboração da Autora.

Nesse momento da aplicação da sequência didática o estudante já tem condições de
retornar para as situações-problema.
No próximo capítulo serão apresentados os resultados esperados após a aplicação da
sequência didática.

RESULTADOS ESPERADOS
Em síntese, com a aplicação da sequência didática o estudante deve inferir que: (a) é
necessário para estabelecer corrente elétrica pelo menos um gerador, condutores elétricos,
um componente resistivo (como a lâmpada incandescente) e este circuito deve estar
fechado. (b) o amperímetro deve ser associado em série porque a corrente é a mesma em
todos os pontos do circuito elétrico nessa configuração; (c) a diferença de potencial elétrico
de cada componente do circuito associado em série é menor que a diferença de potencial
elétrico do circuito equivalente, porém a soma das diferenças de potenciais elétricos
individuais é igual a diferença de potencial elétrico equivalente; (d) ao ampliar o número de
resistores, as diferenças de potenciais elétricos individuais se reduzem, porém a soma será
sempre igual a diferença de potencial elétrico equivalente; (e) a intensidade da corrente
elétrica é inversamente proporcional ao número de resistores; (f) e a intensidade da
corrente elétrica é inversamente proporcional a resistência equivalente desde que o
gerador permaneça o mesmo e, desta forma a diferença de potencial estabelecida no circuito
seja uma constante.
Se o professor orientar os estudantes instigando-os a se envolverem com o objeto de
aprendizagem por meio da sequência didática, percorrendo assim pelas conversões de
representações em diferentes registros de representações e seus tratamentos então o
estudante estará habilitado a uma apreensão significativa dos conceitos científicos sobre
associação de resistores em série.
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O ESTUDO DA FUNÇÃO POR MEIO DA TEORIA DE
REGISTRO DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA
ANA PAULA FERREIRA
CINTIA ROSA DA SILVA

INTRODUÇÃO
No ensino da matemática é necessário recorrer às diversas representações para
compreender conceitos e acessar os objetos matemáticos que podem aparecer em
diferentes situações de aprendizagem. No processo de ensino e aprendizagem deve-se levar
em consideração todas as maneiras de representar um mesmo objeto matemático e não
restringir este objeto a uma única representação. Nesse contexto, compreende-se que não
há como estudar matemática sem o uso das representações e que essas são fundamentais
para o desenvolvimento do conhecimento.
Mas o que seriam essas representações? Representamos um conceito/objeto
matemático por meio de uma escrita, notação, desenho, símbolo, gráfico, entre outros. A
Teoria de Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval (1993, 1995, 1999,
2001, 2003a, 2003b, 2003c, 2005) explica o método que se estabelece para a construção do
objeto matemático através de diferentes formas de representações com intuito de obter o
conhecimento. De acordo com Duval (1993), distinguir o objeto de sua representação é
imprescindível para a compreensão em matemática.
No cotidiano escolar, percebe-se que os alunos apresentam, muitas vezes,
dificuldades em “passar” de uma representação para outra de maneira natural e
espontânea. Por exemplo, ao estudar função o aluno pode conseguir extrair as informações
de uma tabela e representá-las em um gráfico, porém, o caminho inverso é mais complexo.
Entretanto, para a apreensão do objeto matemático é fundamental que o aluno seja capaz
de “passar” de uma representação para outra o mais espontaneamente possível e consiga
realizar tratamentos em diferentes registros de representação.
Diante desse cenário, este artigo apresenta os resultados da aplicação de uma
sequência didática sobre o conceito de Função com uma turma do 1º ano do Ensino Médio.
A sequência didática (SILVA, 2009) foi elaborada sob os preceitos da Teoria de Raymond
Duval de modo que possibilitasse o tratamento e a conversão do objeto matemático em
diferentes registros de representação.
A aplicação da sequência didática aconteceu durante as aulas de Matemática,
ministrada pela professora regente da turma, que é uma das autoras deste artigo. As aulas
foram projetadas em formato de slides e utilizou-se o quadro negro para explicações de
exemplos.
Na sequência, apresentamos brevemente a teoria de Duval, a metodologia adotada, os
procedimentos de coleta de dados, a análise dos dados e as considerações finais.
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REGISTRO DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA
Na matemática os objetos/conceitos são abstratos, necessitando o uso de
representações para compreendê-los (tabelas, algoritmos, gráficos, símbolos, desenhos,
etc.). É por meio das representações que se estabelece a comunicação entre o sujeito e a sua
atividade cognitiva, permitindo assim representar o mesmo objeto matemático em
diferentes registros de representação. Para entender como se estabelece a apreensão do
conhecimento matemático, é primordial recorrer à ideia de representação. Duval determina
três ideias de representação: subjetiva e mental, internas ou computacionais e as
representações semióticas.
Segundo o autor, as representações subjetivas e mentais são aquelas que têm a ver
com as crenças, os conhecimentos da infância referentes a fenômenos físicos e naturais e as
fantasias. As representações internas ou computacionais são aquelas em que o sujeito
realiza as atividades de maneira não consciente ou automática, sem ter a necessidade de
analisar todos os passos necessários para a sua execução. Já as representações semióticas,
diferente das representações internas ou computacionais, são externas e conscientes do
sujeito. De acordo com Damm (2008 apud DUVAL ,1994, p. 3):
[...] elas são relativas a um sistema particular de signos, linguagem natural, língua
formal, escrita algébrica ou gráficos cartesianos, figuras, de um objeto matemático [...].
De onde a diversidade de representações para um mesmo objeto representado ou ainda
a dualidade das representações semióticas: forma (o representante) e conteúdo (o
representado).

A representação semiótica se caracteriza por dois aspectos: sua forma e seu conteúdo.
A forma de uma representação semiótica está relacionada com a representação que é visível
e pode variar dependendo do registro de representação utilizado, por exemplo, uma escrita,
um símbolo, um gráfico ou uma tabela. Já o conteúdo é aquilo que deseja ser representado
através da forma, é o objeto matemático em si.
Para Duval, as representações semióticas são “essenciais para as atividades
cognitivas do pensamento”. Isso significa dizer que sem as representações semióticas não é
possível realizar certas funções cognitivas do pensamento, que são essenciais para a
construção do conhecimento.
No processo de compreensão de um objeto matemático, é preciso distinguir dois
aspectos: a noese e a semiose. Entende-se por noese a apreensão conceitual do objeto
matemático e por semiose a representação deste objeto. Para que haja de fato a
compreensão de um objeto matemático é preciso que a noese se faça através da semiose, ou
seja, o objeto matemático é reconhecido através de suas múltiplas representações. No
entanto, Duval aponta que é muito importante saber distinguir o objeto de suas
representações.
Como a apreensão do objeto matemático se dá através de suas múltiplas
representações, é necessário para a apreensão conceitual saber coordenar esses diversos
registros semióticos. Para que um sistema semiótico seja um registro de representação,
Duval aponta três atividades cognitivas: a formação de uma representação identificável, o
tratamento e a conversão.
A formação de uma representação identificável equivale a características específicas
de cada representação que o sujeito deve reconhecer para identificar as representações.
Para representar uma corrida de táxi através do gráfico de uma função do primeiro grau
necessita-se reconhecer as características próprias da representação gráfica.
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Figura 1 – Representação gráfica da corrida de táxi
Fonte: Adaptado de Silva (2009).

Para o sujeito reconhecer que a Figura 1 representa o gráfico de uma função do
primeiro grau, ele deve identificar o plano cartesiano constituído pelos eixos das abscissas
e das ordenadas, bem como identificar que a cada valor de x corresponde um único valor
em y, ou seja, eles formam pares ordenados. Além disso, ele deve observar que, ao traçar a
reta, essa reta representa uma função do primeiro grau.
O tratamento é caracterizado pela transformação de uma representação sem alterar
o seu registro. Ele acontece no interior de cada registro e varia de acordo com esse registro.
É importante saber que o tratamento de uma representação está relacionado com a
estrutura do objeto matemático e não com seu conteúdo. Em um mesmo objeto matemático
podemos encontrar representações distintas que envolvem tratamentos diferentes. A
seguir, apresentamos um exemplo de tratamento relacionado à função do primeiro grau
representadas no registro tabular:

(a)

(b)

Figura 2 – Exemplo de tratamento
Fonte: Adaptado de Silva (2009).

Na Figura 2, imagem (a), observamos que a variável x foi substituída pelos números
1, 2, 3 e 4, as operações básicas (adição e multiplicação) foram efetuadas e, no par ordenado,
substituímos y por f(1), f(2), f(3) e f(4), de acordo com os valores de x. Por sua vez, na
imagem (b), são apresentados os resultados das operações na segunda coluna e nos pares
ordenados, terceira coluna.
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A conversão, diferente do tratamento, é caracterizada pela transformação de uma
representação alterando o seu registro sem mudar o objeto matemático em questão. Não
podemos confundir a conversão com o tratamento, pois o tratamento se dá no interior de
um mesmo registro. A conversão, por sua vez, envolve registros diferentes. No estudo de
funções, um exemplo de conversão seria “transformar” uma tabela em um gráfico.
Na sequência apresentamos um exemplo de conversão:

(a)

(b)

Figura 3 – Exemplo de conversão
Fonte: Adaptado de Silva (2009).

Conforme a figura 3, observamos que os pares ordenados da imagem (a) foram
representados no gráfico, imagem (b), e na sequência foi traçado a reta ligando os pontos,
descrevendo a corrida de táxi.
No ensino da matemática, a apreensão do objeto matemático se dá pela coordenação
entre os registros de representação. Isso significa dizer que não é apenas fazendo o
tratamento necessário em cada representação, ou fazendo uma conversão que garante o
aprendizado do aluno, é preciso saber coordenar os diferentes registros de representação.
Segundo Damm (2008, p. 182 apud NEHRING, 1996):
[...] não adianta o sujeito resolver uma operação usando material concreto ou através
de um desenho, se não consegue enxergar/coordenar esses procedimentos no
tratamento aritmético (algoritmo da operação), no problema envolvendo essa operação
ou mesmo em outro registro de representação qualquer.

Para entendermos a importância da coordenação e da diversidade de registros de
representação para a apreensão do conhecimento, vejamos três posições de Duval.
1) Custos de tratamento e funcionamento de cada registro: essa questão está
relacionada com a economia de tratamento. Para Duval, a diversidade de registros de
representação permite a troca entre registros para proporcionar tratamentos mais
econômicos. Podemos dizer que a economia de tratamento está associada ao que é mais
simples e natural. Um exemplo de economia de tratamento está ilustrado na situação
problema da corrida de táxi na figura 4, a seguir.
Nessa figura, observa-se a economia de tratamento dada pela situação problema da
corrida de táxi. É mais simples compreendermos o problema em língua materna, mas é mais
produtivo representá-la algebricamente em função da potência dessa representação para
representar infinitas correspondências de quilometragens e valores pagos pela corrida. O
texto apresentado na figura descreve o significado de cada elemento da função, utilizando
as cores para destacar a correspondência entre as duas representações.
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Figura 4 – Exemplo de custos de tratamento
Fonte: Adaptado de Silva (2009).

2) Limitações representativas específicas de cada registro com comparação entre
diferentes modos de representação, donde a necessidade da complementaridade de
registros: essas limitações representativas estão relacionadas com as características e
especificidade de cada registro de representação, na qual um objeto matemático pode ser
representado por meio de diferentes registros, mas para a apreensão de determinados
objetos necessita-se a complementaridade entre esses registros. Um exemplo sobre a
complementaridade de registros está ilustrado na situação problema a seguir:

Figura 5 – Complementaridade de registros
Fonte: Adaptado de Silva (2009).

Observa-se na Figura 5 a existência da complementaridade de registro, que nas
imagens dos pastéis e das moedas estão complementando a situação problema da compra
de pastéis realizada por João.
3) A conceitualização implica uma coordenação de registros de representação. Pode-se
dizer que este é o fator fundamental para a compreensão do objeto matemático estudado.
No entanto, a coordenação de registros de representação não é algo simples e natural. Em
diferentes níveis de ensino, o que se percebe é que os alunos se limitam aos diferentes
registros de representação, tratando-os individualmente, e por consequência converter
uma representação se torna uma tarefa difícil e muitas vezes sem êxito. Este acontecimento
pode estar relacionado com a não congruência entre a representação de partida e a
representação de chegada no processo de conversão.
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O fenômeno de congruência e não congruência é característico da conversão das
representações. As conversões nas quais a representação de partida é facilmente convertida
numa representação de chegada como uma simples codificação se caracterizam em
conversões congruentes. As conversões não congruentes são aquelas ns quais isso não é
possível.
A figura 6, a seguir, apresenta um exemplo de conversão congruente.

Figura 6 – Exemplo de conversão congruente
Fonte: Silva (2009)

Neste exemplo a conversão se caracteriza como congruente pois, para cada palavra
escrita na linguagem materna, há uma representação algébrica correspondente. Além disso,
observa-se que a ordem das palavras segue a mesma ordem dos símbolos tornando a
conversão mais simples e natural.
Entretanto, quando não se observam explicitamente essas correspondências entre o
registro de partida e o registro de chegada, temos uma conversão não congruente como
apresentada na figura 7, a seguir.

Figura 7 – Exemplo de conversão não congruente
Fonte: Silva (2009)

Neste exemplo, a conversão se caracteriza como não congruente por ser possível fazer
uma relação um a um entre as unidades significativas do registro de partida e as unidades
significativas do registro de chegada, ou seja, uma quantidade variável de palavras é
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resumida por uma única representação algébrica. Além disso, há situações em que a ordem
das palavras não corresponde com a ordem dos símbolos, fazendo com que a conversão não
seja evidente.
Conhecidas em linhas gerais as principais ideias de Duval, apresentamos, a seguir, a
metodologia e procedimentos de coleta de dados da pesquisa.

METODOLOGIA DA PESQUISA
E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
A pesquisa que apresentamos neste capítulo consiste em um estudo de caso. Segundo
Rauen (2006, p. 181), “o estudo de casos pretende apreender os aspectos ricos e imprevistos
que envolvem uma determinada situação”. De maneira a atender o cenário de estudo de
caso, para coletar os dados da pesquisa foi entregue um ofício à Escola endereçado à Direção
solicitando a autorização para a realização da coleta dos dados. Na sequência, com a
aprovação da diretora, foi entregue aos estudantes do 1º ano do Ensino Médio o Documento
de Consentimento Livre e Esclarecido para que os pais pudessem autorizar a participação dos
adolescentes.
A pesquisa foi realizada em uma única turma para 20 alunos de uma Escola da Rede
Estadual no Estado de Santa Catarina. A professora que ministrou a sequência didática é
uma das autoras da pesquisa. O registro da execução da sequência didática foi realizado pela
outra pesquisadora participante.
Esta pesquisa foi realizada em duas fases. A primeira fase constituiu-se na intervenção
didática, formada pela aplicação dos slides do Power Point projetados no quadro e impressos,
bem como a explicação da professora pesquisadora no quadro negro. Esta intervenção
ocorreu em 6 aulas de 45 minutos, nos dias 10, 15, 17 e 22 de agosto de 2016.
A segunda fase constituiu-se na aplicação de um teste, em 2 aulas de 45 minutos no
dia 24 de agosto de 2016. O teste contém 11 questões discursivas para analisar os
conhecimentos dos alunos relativamente ao conceito de função. Este teste foi aplicado com
todos os alunos da turma pela pesquisadora que era professora da Escola e observado pela
outra pesquisadora.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
A seguir apresentam-se as questões que foram aplicadas no teste tal como a análise
dos resultados obtidos utilizando o recurso de gráficos. As questões utilizadas são as
mesmas que já foram aplicadas na dissertação de Silva (2009).
O objetivo da questão 1 era verificar o que o estudante entende por grandezas
variáveis e se ele consegue identificar num gráfico como estas grandezas estão
representadas.
Esperava-se como resposta que o estudante definisse variável como um elemento que
muda de valor bem como identificasse as variáveis tempo (em anos) e quantidade
apreendida de crack (em quilos). A resposta seria considerada parcialmente correta se o
estudante definisse variável, mas não as identificasse no gráfico, ou se ele não definisse
variável e as identificasse no gráfico.
Segue o gráfico que foi usado para essa questão:

164

O gráfico abaixo apresenta a frequência de respostas para a questão 1.
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Gráfico 1 - Frequência de Respostas da Questão 1
Fonte: Dados da pesquisa.

Conforme apresentado no Gráfico 1, podemos observar que metade dos estudantes
responderam parcialmente correta a primeira questão teste, além do mais, 3 acertaram
corretamente, 4 erradas e 3 não responderam.
Diante dos dados podemos afirmar que a questão 1 exige que seja reconhecida a
formação de representação identificável de grandezas variáveis e somente 3 estudantes
atingiram a expectativa para esta atividade.
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O objetivo da questão 2 era verificar se o estudante conseguia identificar a variável
dependente e a variável independente no gráfico apresentado na questão anterior.
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Gráfico 2 - Frequência de Respostas da Questão 2
Fonte: Dados da pesquisa.

Diante do Gráfico 2, podemos notar que metade dos estudantes acertaram a questão
2, 1 respondeu parcialmente correta, 7 errada e 2 em branco.
Conforme os dados apresentados, observamos que a questão 2 demanda que seja
reconhecida a formação de representação identificável das variáveis dependente e
independente apresentadas no gráfico da questão 1 e metade dos estudantes atingiram a
expectativa para esta atividade.

Na questão 3, o estudante deveria verificar se o gráfico analisado representa ou não
uma função e justificar sua resposta.
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Respostas da Questão 3
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Gráfico 3 - Frequência de Respostas da Questão 3
Fonte: Dados da pesquisa.

O Gráfico 3 apresenta que dos 20 estudantes que responderam a questão 3 do teste,
metade respondeu parcialmente correta, 3 corretamente, 3 erradas e 4 deixaram em
branco. Nesse contexto, observamos que a questão 3 requer o reconhecimento da formação
de representação identificável do gráfico como uma função. Assim, afirmamos que apenas
3 estudantes atingiram o objetivo e metade (10 estudantes) atingiram parcialmente.

O objetivo da questão 4 era definir o conceito de função.

Gráfico 4 - Frequência de Respostas da Questão 4
Fonte: Dados da pesquisa.
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O Gráfico 4 revela que mais da metade dos estudantes (70%) responderam a questão
4 corretamente, 4 parcialmente correta, 2 em branco e nenhuma errada.
Notamos que 14 estudantes atingiram o objetivo de reconhecer a formação de
representação identificável: conceituar função.

Na questão 5, apresentava-se o gráfico de uma função e o estudante deveria
identificar neste gráfico o domínio e a imagem.
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Gráfico 5 - Frequência de Respostas da Questão 5
Fonte: Dados da pesquisa.
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No Gráfico 5, podemos observar que pouco mais da metade dos estudantes (55%)
responderam corretamente à questão 5, além disso 4 responderam corretamente, 5 errada
e nenhum em branco.
A questão 5 exige o reconhecimento da formação de representação identificável do
domínio, imagem e contradomínio de uma função. Conforme o Gráfico 5, dos 20 estudantes
que responderam ao teste, 11 atingiram a expectativa desejada.

A questão 6 tinha como objetivo identificar os intervalos crescentes e decrescentes
do gráfico apresentado na questão anterior. Esperava-se que os estudantes identificassem
como intervalos crescentes [7,4; 8,7] e [7,8; 8,1], intervalos decrescentes [9,0; 7,4], [8,7; 8,5],
[8,5; 7,9], [7,9; 7,8], [8,1; 7,6] e [7,6; 7,5], e intervalo constante [7,6; 7,6].
A Gráfico nº apresenta a frequência de respostas para a questão 6.
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Gráfico 6 - Frequência de Respostas da Questão 6
Fonte: Dados da pesquisa.

O Gráfico 6 mostra que nenhum estudante acertou corretamente a questão 6. Além
disso, metade acertou parcialmente, 5 estudantes erraram e 5 responderam em branco.
A questão 6 exigia que o estudante reconhecesse a formação de representação
identificável dos intervalos crescentes, decrescentes e constantes do gráfico apresentado na
questão 5. Nenhum estudante contemplou o objetivo, embora metade dos estudantes
reconheceu parcialmente a formação de representação identificável.
O objetivo da questão 7 era determinar f(1) da função f(x) = 6x + 2. A resposta
esperada era a operação completa, obtendo o resultado f(1) = 8. Se o estudante não
apresentasse a operação completa, ou seja, pela metade, a resposta foi considerada
parcialmente correta.

169

O gráfico nº apresenta a frequência de respostas para a questão 7.
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Gráfico 7 - Frequência de Respostas da Questão 7
Fonte: Dados da pesquisa.

No Gráfico 7, observamos que dos 20 estudantes que responderam a questão 7 do
teste, mais da metade respondeu corretamente (90%). Ninguém respondeu parcialmente
correto e nem deixou a resposta em branco. Entretanto, 2 estudantes responderam errado.
A questão 7 requer que o estudante realize um tratamento encontrando o f(1) e 18
estudantes responderam corretamente.
Na sequência, apresentamos algumas respostas, resposta-alvo (resposta desejada) e
resposta-divergente (diferente da resposta desejada).
O estudante 14 resolveu corretamente a operação, obtendo o resultado esperado. Sua
resposta foi:

A resposta do estudante 9 estava errada pois, colocou o valor de x = 1 no lugar do
número 2, obtendo a resposta 7. Sua resposta foi:
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Na questão 8, o estudante deveria determinar o valor de x na função f(x) = 2 - 4x
quando f(x) = 5. A resposta esperada era a operação completa, com o resultado x = ou x = 0,75. Se o estudante não realizasse a operação completa, mas chegasse ao resultado
esperado, a resposta foi considerada parcialmente correta.

O gráfico nº apresenta a frequência de respostas para a questão 8.
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Gráfico 8 - Frequência de Respostas da Questão 8
Fonte: Dados da pesquisa.

No Gráfico 8, podemos observar que mais da metade dos estudantes (65%) erraram
a questão 8 do teste, 1 acertou e 6 responderam em branco.
A questão 8 objetiva que o estudante realize um tratamento ao encontrar o valor de x
a função f(x) = 2 - 4x quando f(x) = 5 e apenas 1 estudante contemplou esta atividade.
Vejamos uma resposta-alvo e uma resposta-divergente.
A resposta do estudante 8 estava correta, ele realizou a operação completa obtendo o
resultado x = - 0,75.
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Observa-se que o estudante 2 teve conhecimento do que fazer para obter o valor de x
mas não conseguiu resolver corretamente a operação obtendo o resultado x = 1,75,
portanto, sua resposta foi considerada errada. A resposta foi:

Na questão 9, o estudante deveria escrever uma tabela com alguns valores arbitrários
para a função f(x) = x + 3. Esperava-se como resposta

O Gráfico nº apresenta a frequência de respostas para a questão 9.
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Gráfico 9 - Frequência de Respostas da Questão 9
Fonte: Dados da pesquisa.

O Gráfico 9 apresenta que, dos 20 estudantes que responderam a questão 9 do teste,
mais da metade respondeu corretamente (90%), nenhum estudante respondeu
parcialmente correta, 1 errou e 1 deixou em branco.
Diante dos dados apresentados podemos afirmar que os 18 estudantes atingiram a
atividade de realizar o tratamento, montar a tabela para a função f(x) = x + 3.
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O objetivo da questão 10 era representar graficamente os valores de uma função real
apresentados na tabela e determinar a sua lei de formação. Esperava-se como resposta a lei
de formação y = 2x ou, f(x) = 2x ou, D = 2t ou, y = x ou, f(x) = x ou,

T = d, e o gráfico que segue:

O Gráfico a seguir apresenta a frequência de respostas para a questão 10. Conforme
apresentado no Gráfico, observamos que mais da metade dos estudantes (65%)
responderam a questão 10 parcialmente correta, 5 estudantes responderam corretamente,
e 2 estudantes responderam errada e nenhum deixou em branco.
Diante dos dados, afirmamos que somente 5 estudantes conseguiram realizar a
atividade de conversão que lhes foi proposta. Entretanto, metade dos estudantes conseguiu
efetivar as atividades parcialmente.
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Respostas da Questão 10
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Gráfico 10 - Frequência de Respostas da Questão 10
Fonte: Dados da pesquisa.

A questão 11 tinha como objetivo escrever uma tabela com quatro valores da função
representada no gráfico e determinar sua lei de formação. Esperava-se como resposta a lei
de formação y = 3x e uma das tabelas abaixo:
x
-1
0
1
2

y
-3
0
3
6

ou

x
-1
0
1
2

y = 3x
y = 3.(-1)
y = 3.0
y = 3.1
y = 3.2

y
-3
0
3
6

ou

x
-1
0
1
2

y = 3x
y = 3.(-1)
y = 3.0
y = 3.1
y = 3.2

y
-3
0
3
6

(x, y)
(-1, -3)
(0, 0)
(1, 3)
(2, 6)

O Gráfico a seguir apresenta a frequência de respostas para a questão 11.
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Gráfico 11 - Frequência de Respostas da Questão 11
Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com o Gráfico 11, metade dos estudantes responderam a questão 11
corretamente, 2 parcialmente correta, 7 erradas e 1 deixou em branco. Nesse contexto,
afirmamos que metade dos estudantes conseguiram realizar a atividade de conversão,
representar uma tabela com quatro valores e escrever a lei de formação.
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Notas

Gráfico 12- Notas por Aluno
Fonte: Dados da pesquisa.

O Gráfico 12 apresenta as notas dos alunos no teste, e como podemos ver, quatro
estudantes tiveram notas entre 7 e 9, nove estudantes tiveram notas entre 5 e 7, e sete
estudantes tiveram notas entre 2 e 5.
Considerando que a nota para aprovação era 7,0 (sete), observamos que somente
quatro estudantes atingiram o que era esperado: realizar as atividades com devida
proficiência. Nesse sentido, podemos afirmar que poucos estudantes reconheceram a
formação de representação identificável, realizaram o tratamento e a conversão em termos
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de Duval. Entretanto, podemos notar que somente as duas últimas questões, 10 e 11,
tratavam da exploração de conversões e 25% dos estudantes acertaram a primeira e 50%
acertaram a segunda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do objetivo de apresentar os resultados da aplicação de uma sequência
didática sobre o conceito de Função com uma turma do 1º ano do Ensino Médio, podemos
afirmar que, os resultados encontrados não atingiram as expectativas esperadas.
Analisando o teste, observamos que nele há poucas questões que exploram a
atividade cognitiva de maior relevância, a conversão, uma vez que, para Duval, o que garante
o aprendizado é a mudança de, pelo menos, um registro de representação a outro. Como
podemos ver, nas questões do teste, de 1 a 6, exigem a atividade cognitiva formação de
representação identificável, de 7 a 9 tratamento e 10 e 11 atividade de conversão. Nesse
sentido, o resultado do teste, mesmo que o aluno responda todas as questões corretamente,
não garante que o estudante realmente aprendeu, visto que ele apresenta somente duas
questões que exploram a conversão não congruente. A conversão não congruente é a de
maior relevância no ensino da matemática por ser considerada a mais complexa e que exige
um gasto cognitivo maior por parte dos estudantes.
Vale ressaltar que, o material didático utilizado foi elaborado com base na teoria de
Duval e explora brevemente as conversões congruentes e não congruentes e por este motivo
precisa ser revisto e melhorado.
Nesse contexto, o material didático pode ter contribuído para o baixo desempenho
dos estudantes. Além disso, outros fatores que podem ter contribuído para isso, entre os
quais, o curto tempo de duração da aplicação da sequência didática e a dedicação dos
estudantes às tarefas.
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ROLE DE L’ANALYSE SÉMIOTIQUE DANS L’ETUDE
DIDACTIQUE DES RAISONNEMENTS EN CLASSE DE
MATHEMATIQUES
PATRICK GIBEL

INTRODUCTION
Les professeurs pensent qu’il est important de provoquer des apprentissages dans
des situations d’action autonomes plutôt que de les obtenir de façon formelle pour ensuite
les associer artificiellement à des descriptions de circonstances d’utilisation. Ils essaient
ainsi de simuler les processus « naturels » de production et d’usage des connaissances en
proposant à leurs élèves des situations mathématiques assimilables à des situations de
recherche.
Au cours d’une séquence de mathématiques dont l’élément central est une situation
de recherche, il est assez difficile d’étudier les différents raisonnements produits par les
élèves, de par la variété de leurs formes (éléments langagiers oraux ou écrits, signes
mathématiques traduisant des éléments calculatoires, schémas, dessins, etc.) et de par leurs
diverses fonctions (décider, inférer, contrôler, justifier, expliquer, argumenter, prouver,
démontrer, etc.) qui sont étroitement liées aux conditions dans lesquelles ils sont produits.
Cette volonté du didacticien de prendre en compte des conditions de la production des
raisonnements est un élément déterminant pour parvenir à réaliser l’analyse des
raisonnements, aussi avons-nous choisi un cadre théorique qui privilégie cet aspect : la
théorie des situations didactiques (BROUSSEAU, 1998).
Nous avons élaboré un modèle multidimensionnel d’analyse des raisonnements
(Bloch et Gibel, 2011) permettant d’étudier les raisonnements produits par les élèves
confrontés à des situations adidactiques (BROUSSEAU, 1998) ou à des situations à
dimension adidactique (BLOCH, 1999 ; MERCIER, 1995).
L’étude des raisonnements, réalisée à partir du modèle d’analyse des raisonnements,
vise à prendre en compte non seulement les conditions de l’activité mais encore la
complexité conceptuelle propre au contenu mathématique à enseigner.
Dans ce chapitre, nous présenterons, dans une première partie, les concepts de
didactique et de sémiotique sur lesquels repose notre modèle d’analyse. Dans la seconde
partie nous présenterons les différentes dimensions d’analyse de notre modèle et nous
expliciterons ses fonctions dans l’analyse didactique des situations d’apprentissage en
classe de mathématiques. Dans la dernière partie, nous rendrons compte des principaux
résultats obtenus par la mise en œuvre du modèle afin d’effectuer une analyse didactique
détaillée des raisonnements produits, au cours de séquences de mathématiques, dans les
domaines de l’arithmétique à l’école et dans le domaine de l’Analyse dans le secondaire.
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1. PRESENTATION DU MODELE MULTIDIMENSIONNEL
D’ANALYSE DES RAISONNEMENTS
1.1 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION
DES RAISONNEMENTS EN CLASSE DE MATHEMATIQUES
1.1.1 IDENTIFICATION D’UN « SUPPOSE » RAISONNEMENT
Une précédente recherche sur l’usage et le traitement des raisonnements des élèves
par les professeurs lors de la mise en œuvre de situations problèmes en classe ordinaire
(BROUSSEAU ; GIBEL, 2005), nous a permis d’établir que souvent, en classe de
mathématiques, le professeur relève, dans les formulations des élèves, des indices et les
interprète davantage en fonction de leur utilité pour le déroulement1 de la séquence, que du
point de vue du projet initial de l’élève qui en est l’auteur.
Par conséquent pour pouvoir déterminer et analyser objectivement les
raisonnements produits pas les élèves et l’enseignant, le chercheur doit donc suivre une
autre voie. Ce dernier doit adopter une méthodologie particulière que nous allons nous
attacher à caractériser. De plus, le chercheur doit assez fréquemment montrer que tel
raisonnement complet, dont il ne perçoit parfois qu’une partie ou que des indices, est bien
celui qu’il convient d’attribuer à son auteur. Pour cela il est nécessaire de montrer que le «
supposé raisonnement » vérifie les quatre conditions (BROUSSEAU ; GIBEL, 2005) énoncées
ci-dessous.
La première d’entre elles est liée au fait que le « supposé raisonnement » pourrait être
explicité par le sujet ou, au moins, la connaissance, utilisée implicitement ou explicitement,
est connue de la classe, autrement dit qu’elle appartient au « répertoire didactique » de la
classe.
La deuxième condition est le caractère « utile » du raisonnement, dans le sens où il
réduit une incertitude car une autre connaissance aurait pu être mobilisée par le sujet.
La troisième condition traduit le fait que le supposé raisonnement est motivé par un
avantage qu’il procure au sujet. Il est l’instrument d’une modification de son environnement
qui lui paraît favorable.
La quatrième et dernière condition peut se formuler ainsi : le raisonnement est motivé
par des raisons « objectives », qui lui sont propres : arguments de pertinence, de cohérence,
d’adéquation, d’adaptation, qui justifient ce raisonnement-là (et pas un autre) par
opposition à une raison distincte des précédentes à savoir l’idonéité c’est-à-dire la
conformité aux attentes du professeur.
En conclusion, le chercheur doit donc établir que la production du raisonnement,
prêté au sujet, est motivée par une intention de la part de ce dernier, qu’elle répond (ou
tente de répondre) à un but, qu’elle lui apporte un avantage dans les conditions qu’il perçoit,
et avec les connaissances dont il dispose.

1

Le déroulement de la séquence tel qu’il a été envisagé par l’enseignant conformément aux objectifs qu’il s’est
fixé.
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1.1.2 LA DETERMINATION D’UN RAISONNEMENT
PRODUIT PAR UN SUJET : NOTION DE SITUATION
Ainsi, comme nous l’avons explicité (BROUSSEAU ; GIBEL, 2005), parmi toutes les
conditions qui accompagnent la production d’un supposé raisonnement, quelques-unes
seulement - le moins possibles - peuvent servir à le déterminer et à le justifier. Ces
conditions ne sont pas quelconques. Elles forment un ensemble cohérent qui est appelé «
situation » en théorie des situations didactiques.
« La situation est une partie seulement du contexte, ou de l’environnement de l’action
de l’élève ou du professeur et elle comprend, mais pas seulement, une sorte de question
à laquelle le raisonnement de l’élève est une réponse. Elle n’est réduite ni à l’action du
sujet, ni à la connaissance qui la motive mais elle les met en relation rationnelle. Une
situation peut expliquer pourquoi un raisonnement faux a été produit par d’autres
causes qu’une erreur ou une insuffisance du sujet. » (BROUSSEAU ; GIBEL, 2005)

Ce point de vue est différent de celui qui prévaut légitimement chez les professeurs
où les seuls raisonnements vraiment utilisables2 sont les raisonnements entièrement
corrects. Un raisonnement faux n’est qu’assez exceptionnellement un objet d’étude. La
théorie des situations didactiques a pour objet l’étude et la modélisation des situations ainsi
définies. Elle est un instrument pour rechercher les explications minimales des faits
observés, qui sont compatibles avec les faits connus.
De nombreux enseignants ont coutume de faire dévolution aux élèves de situations
de recherche, basées sur des ingénieries préalablement expérimentées, ayant fait l’objet de
publications à destination des enseignants. Ils justifient le choix de ce type de situation par
le fait qu’elles permettent aux élèves d’élaborer une ou plusieurs procédures, basées sur
leurs connaissances et leurs savoirs, d’éprouver leur(s) procédure(s) mais aussi de prendre
conscience des décisions qui sous-tendent leur raisonnement.
En effet ces situations se caractérisent ainsi (GIBEL, 2018) :
1.

L’élève dispose du « répertoire didactique3 » nécessaire pour concevoir les stratégies de
base.

2.

Les connaissances nécessaires pour élaborer les stratégies de résolution ne sont pas trop
éloignées du « répertoire didactique » de la classe.

3.

L’élève peut obtenir en réponse à son action les informations nécessaires à la résolution
du problème.

4.

L’élève peut déterminer par lui-même si le résultat obtenu est correct ou non.

5.

L’élève peut faire plusieurs tentatives.

Ces conditions apparaissent comme nécessaires à l’élaboration d’une ingénierie
didactique permettant de favoriser chez l’élève ou chez l’étudiant la pratique du
raisonnement.

2
3

Présentant pour l’enseignant une utilité compte-tenu de son projet d’enseignement.
Nous proposerons une définition du répertoire didactique section 1.3.
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1.1.3 LES RAISONNEMENTS EFFECTIFS
Les raisonnements que nous étudierons dans le cadre de l’apprentissage des
mathématiques sont essentiellement modélisables par des inférences, plus précisément par
une suite finie d’inférences (associées aux différents pas de raisonnement i.e. aux
différentes étapes du raisonnement) dont l’articulation est en adéquation avec les règles de
la logique mathématique. Mais cette caractérisation doit nécessairement être complétée car
nous voulons être en mesure de distinguer les raisonnements effectifs des citations et
intégrer des raisonnements qui se manifestent par des activités non verbales aussi bien que
par des assertions, ce qui nous amène à formuler la définition suivante (GIBEL, 2015) :
Un raisonnement est donc une relation R entre deux éléments A et B telle que :
A désigne une condition ou un fait observé, contingent ;
B est une conséquence ou une décision ou un fait prévu ;
R est une relation, une règle, plus généralement une connaissance empruntée à un
répertoire considéré comme connu, accepté. La relation R conduit l’actant, dans la
circonstance A, à prendre la décision B ou à prévoir le fait B ou à énoncer que le fait B
est vrai.
Un raisonnement effectif comprend de plus un agent E, élève ou professeur, qui utilise
la relation R ainsi qu’un projet déterminé par une situation S dont la réalisation exige
l’usage de cette relation. (Gibel, 2015, p.53)

On peut dire que pour réaliser le projet déterminé par la situation, le sujet utilise la
relation R qui permet d’inférer B de la condition A. Ce projet peut être convenu et explicité
par l’agent ou il peut lui être prêté par le chercheur à partir d’indices.
Afin de pouvoir étudier les moyens utilisés par l’enseignant pour gérer les
raisonnements apparaissant dans les productions des élèves, il convient de définir ce qui,
pour le chercheur, est assimilable à un « raisonnement », pour cela il faut :
-

Identifier des observables (textes, gestes, paroles, dessins, etc.) produits par un élève, par
plusieurs élèves en interaction ou par l’enseignant.

-

Relier ces observables par une relation « rationnelle » telle que cette relation s’exprime
dans le langage du chercheur, différent a priori de celui des protagonistes. De plus cette
dernière attribue à ces observables un rôle dans la réalisation du projet proposé par la
situation convenue ou dans celle de l’un de ses modèles qui ont la charge de représenter
les intentions possibles des protagonistes. Cette relation peut être hypothétique ou
formelle.

-

Identifier un actant : professeur, élève ou groupe d’élèves à qui est attribué l’établissement
de la relation dans le cadre d’un projet qui lui est prêté.

-

S’il s’agit d’une hypothèse, établir qu’elle est valide, en montrant, éventuellement à l’aide
d’autres indices, qu’elle est la moins improbable des explications.

Il est à noter que parmi les raisonnements détectés par le chercheur, certains d’entre
eux peuvent être attribués à un ou à plusieurs des protagonistes bien que ces derniers ne
les aient pas nécessairement identifiés comme tels.
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1.2 CLASSIFICATION DES RAISONNEMENTS
D’APRES LEUR FONCTION ET LE TYPE DE SITUATION ASSOCIÉE
Un raisonnement est identifié par sa fonction dans une situation, autrement dit par le
rôle qu’il y joue. Cependant un raisonnement peut avoir des fonctions différentes, par
exemple décider d’une action à effectuer, informer, communiquer, expliquer, argumenter,
prouver, démontrer. Elles sont différenciées, en théorie des situations didactiques, par des
modèles de situations mathématiques (situation d’action, situation de formulation,
situation de validation) généraux mais différents. Pour une présentation plus détaillée nous
renvoyons le lecteur à l’ouvrage de Brousseau (1998).
De plus, à un moment donné du déroulement d’une leçon, on peut identifier, suivant
les intentions des participants, plusieurs situations « emboîtées ». Dans la deuxième partie
de cet écrit, nous expliciterons et illustrerons cette notion de « situations emboîtées », dont
la définition repose sur le concept de schéma de la structuration du milieu créé initialement
créé par Brousseau et très fréquemment utilisé dans le cadre des recherches en théorie des
situations didactiques. Les raisonnements qui apparaissent dans les situations didactiques
se rapportent à leurs différentes composantes, telles que décrites dans la théorie didactique
des situations mathématiques : situation de décision, situation d’action, situation de
formulation, situation de validation (BROUSSEAU,1988).
Dans les situations adidactiques ou à dimension adidactiques (BLOCH, 1995), le
raisonnement est produit par des élèves, dans des circonstances qui le demandent et le
permettent, sans intervention, sans appui, ni recours à l’enseignant dans le cas de situation
adidactique ou avec des interventions minimales, de préférence dans le cas de situation à
dimension adidactique (GIBEL, 2015) :
-

soit comme un moyen pour un ou plusieurs élèves d’interroger la situation en vue
d’organiser une solution,

-

soit comme un moyen de concevoir et de décrire une organisation du travail, d’établir
leurs décisions dans les situations d’action telles que définies par Brousseau
(BROUSSEAU, 1998),

-

soit comme un moyen d’appui un peu formel, pour préciser une information dans une
situation de formulation (BROUSSEAU, 1998),

-

soit comme un moyen de convaincre un ou des condisciples de la validité lors d’une
situation de validation,

-

soit comme un moyen de contrôler la validité ou la pertinence d’un résultat.

1.3 MODELISATION DU FONCTIONNEMENT DES
CONNAISSANCES DU SUJET EN THEORIE DES SITUATIONS
DIDACTIQUES : NOTION DE REPERTOIRE DIDACTIQUE
1.3.1 DEFINITION DU REPERTOIRE DIDACTIQUE DE LA CLASSE
L’ensemble des moyens que le professeur pense pouvoir attendre des élèves, par suite
de son enseignement, constitue ce que nous appelons le répertoire didactique de la classe.
Par conséquent l’enseignant identifie un répertoire qu’il juge légitime d’utiliser dans la
relation didactique compte tenu des institutionnalisations antérieures, afin de produire la
solution ou la réponse attendue.
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« La prise « officielle » par l’élève de l’objet de la connaissance et par le maître de
l’apprentissage de l’élève est un phénomène social très important et une phase
essentielle du processus didactique : cette double reconnaissance est l’objet de
l’INSTITUTIONNALISATION. »
« L’institutionnalisation porte aussi bien sur une situation d’action – on reconnaît la
valeur d’une procédure qui va devenir un moyen de référence sur la formulation. Il y a
des formulations que l’on va conserver (« ça se dit comme ça », « celles-là valent la peine
d’être retenues »). Et pour les preuves, de la même façon, il faut identifier ce qu’on
retient des propriétés des objets qu’on a rencontrés. » (BROUSSEAU, 1988)

Le répertoire didactique de la classe ne se limite pas à l’ensemble des connaissances
et des savoirs, c’est aussi l’ensemble des moyens qui vont permettre à l’élève de générer de
nouvelles connaissances, de nouvelles formules. Le répertoire didactique de la classe doit
être élaboré de manière à permettre à l’élève d’organiser la collection des formules dont il
dispose. Ainsi il permet à l’élève de faire l’inventaire de l’ensemble des formules, en lui
offrant ainsi la possibilité de retrouver des tâches, des actions, des méthodes, des
formulations et des justifications. Sa fonction est d’en faciliter l’usage en donnant à l’élève
les moyens de produire ou de retrouver et donc de mettre en œuvre, au moment voulu, c’està-dire lorsque les conditions didactiques le rendent nécessaires, une action, une suite
d’actions, une formulation ou une justification, parfois déjà rencontrée, déjà apprise c’est-àdire ayant donc fait l’objet d’une institutionnalisation.

1.3.2 UTILISATION DU REPERTOIRE DIDACTIQUE
DU SUJET DANS LA PRODUCTION DE DECISIONS
Le répertoire didactique d’un élève, autrement dit le répertoire utilisé par un élève
lorsqu’il est confronté à une situation, peut bien évidemment différer du répertoire
didactique de la classe. Comme Comiti, Grenier et Margolinas (1995) nous considérons que
le répertoire didactique d’un élève peut être différent du répertoire didactique de la classe.
Considérons une situation et l’ensemble des moyens de résolution que le sujet est
susceptible d’utiliser compte-tenu du répertoire didactique de la classe ; dans cet ensemble
on peut distinguer deux catégories de moyens (BLOCH ; GIBEL, 2011) :
-

Un moyen direct c’est-à-dire la connaissance elle-même qui permet de résoudre
directement la situation.

-

Des moyens indirects qui correspondent à l’établissement de cette connaissance par le
sujet.

La connaissance résulte alors du fonctionnement du système organisateur.
Nous distinguons trois niveaux dans le répertoire didactique :
-

le système produit i.e. le registre des formules ;

-

le système organisateur utilisé afin de générer de nouvelles connaissances ou de réactiver
des connaissances anciennes.

-

le répertoire de décision qui est assimilable à un répertoire de savoirs en relation avec un
ensemble de situations. Ce répertoire de décision commande le répertoire d’action de
l’élève.
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1.4 L’ANALYSE SEMIOTIQUE DE PEIRCE
Dans l’introduction nous avons mis en évidence que les raisonnements apparaissant
en situation de classe peuvent se traduire sous des formes très diverses : éléments
langagiers, calculatoires, scripturaux, graphiques que nous nous devons d’interpréter en
référence à différents registres de représentation (DUVAL, 1996). Par conséquent l’analyse
sémiotique constitue l’une des dimensions de notre modèle, complétant naturellement
celles précédemment exposées : d’une part la fonction des raisonnements, d’autre part le
niveau de milieu correspondant autrement dit les conditions dans lesquelles le
raisonnement a été élaboré. Les représentations sémiotiques ne sont mobilisées et
développées que dans la mesure où elles peuvent être transformées en d’autres
représentations sémiotiques comme le souligne Duval :
« Ce sont ces transformations sémiotiques qui sont importantes et non les relations
fondamentales explicitées dans les différentes théories sémiotiques. » (DUVAL, 2006, p.
49)

De plus l’auteur met en lumière cette nécessité inhérente aux pratiques
mathématiques en ce qui concerne les signes : les possibilités de transformation des
représentations.
« Cette exigence a commandé le développement d’un symbolisme spécifique aux
mathématiques, avec la représentation des nombres, avec l’Algèbre, avec l’Analyse. Elle
traduit le fait que la fonction primordiale des signes et des représentations en
mathématiques, n’est ni la communication, ni l’évocation d’objets absents mais le
traitement d’informations, c’est-à-dire la transformation intrinsèque de leurs
représentations en d’autres représentations pour produire de nouvelles informations
ou de nouvelles connaissances. » (DUVAL, 2006, p. 57)

Ce qui va nous intéresser, lors de l’analyse des séquences que nous détaillerons par la
suite, c’est effectivement la transformation de la représentation des objets tant du point de
vue des signes utilisés que du point de vue de leur(s) statut(s) dans la relation didactique.
La sémiotique de Peirce est particulièrement appropriée à notre projet. En effet elle nous
permettra d’étudier précisément l’évolution et les transformations des signes, utilisés par
les différents acteurs, en lien avec les différentes situations d’action, de formulation et de
validation.
Comme l’indique Front (2015)
« Ces outils4 doivent nous permettre de saisir un objet dans une dynamique d’évolution
et de constater d’éventuels changements de « nature », c’est-à-dire un passage (ou non)
d’un statut d’objet de l’expérience à un statut d’argument pour la définition d’objets
mathématiques »

Everaert-Desmedt formule, de façon claire et concise, trois caractéristiques de la
sémiotique de en montrant que cette dernière est à la fois générale, triadique et
pragmatique. C’est une théorie générale car elle permet d’envisager à la fois la vie
émotionnelle, pratique et intellectuelle et intègre toutes les composantes de la sémiotique ;
de plus elle permet une généralisation du concept de signe. Elle est caractérisée comme
étant triadique i.e. reposant sur trois catégories philosophiques : la priméité, la secondéité
et la tiercéité.
4 Front fait ici référence aux outils de la sémiotique peircienne et leurs développements didactiques en référence

aux travaux de Muller (2004) et de Bloch et Gibel (2011).
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Selon, trois catégories sont en effet nécessaires pour rendre compte de l’expérience
humaine. Elles sont désignées comme « priméité », « secondéité » et « tiercéité ». La priméité
est de l’ordre du possible : les signes peuvent être vus comme des icônes. La secondéité peut
être assimilée à la catégorie de l’expérience, du fait, de l’action-réaction, les signes en sont
des indices. La tiercéité est le régime de la règle et de la loi, de la médiation et les signes
apparaissent avec un statut de symbole-argument. Dans notre usage de la sémiotique
Peircienne, pour réaliser notre étude, nous utiliserons les trois désignations : icône, indice
et symbole-argument.
Comme le souligne Everaert-Desmedt (1990), l’interprétation d’un signe par un
interprétant est étroitement liée à l’expérience, formée par d’autres signes toujours
antécédents. Par conséquent l’analyse sémiotique nécessite de prendre en compte les signes
en lien avec les connaissances et les savoirs antérieurs. Pour réaliser l’analyse et
l’interprétation des signes, le chercheur prendra nécessairement en compte le répertoire
didactique de la classe et son évolution au cours de la séquence.
Par ailleurs, la nécessité de tenir compte, lors de l’analyse des raisonnements, de la
dimension sémantique, a contribué à conforter et justifier notre décision de prendre la
théorie des situations didactiques comme fondement de notre modèle. En effet cette
dernière offre la possibilité d’analyser les actions du sujet sur les différents milieux,
permettant ainsi de prendre en compte la dimension sémantique des raisonnements.

1.5 CATEGORISATION DES RAISONNEMENTS
SELON LES NIVEAUX DE MILIEUX
Une fréquente justification de la construction de situations d’enseignement issues de
situations fondamentales d’un savoir dans la théorie des situations didactiques a été donnée
par le bénéfice de ce type de situations sur les possibilités d’amener les élèves à entrer dans
une démarche de preuve (Legrand, 1997). L’élaboration et l’analyse a priori de ces
situations se basent sur l’étude des niveaux de milieux organisés ; l’analyse a posteriori
permet au chercheur de déterminer s’il y a ou non une concordance du déroulement effectif
avec la situation anticipée.
Le modèle de structuration du milieu utilisé, lors de l’élaboration du modèle, est celui
de Bloch (2006), issu précédemment du modèle de Margolinas (1998), modifié afin de tenir
compte du rôle du professeur dans les niveaux adidactiques de milieux. Dans ce travail nous
nous intéressons à l’analyse des fonctionnalités des différents niveaux de milieux et aux
résultats de la mise en œuvre dans la contingence (BLOCH, 2006).
Le tableau 1, ci-dessous, résume les niveaux de milieux – de M+3 à M-3. Les niveaux
de milieux de M-1 à M-3 correspondent à la situation expérimentale. Les niveaux associés
aux indices strictement négatifs sont ceux qui nous intéressent tout particulièrement dans
la configuration que nous étudions i.e. l’apparition d’un processus de preuve dans la mise
en œuvre d’une situation à dimension adidactique. En effet c’est au niveau de l’articulation
entre le milieu objectif (qu’il vaudrait peut-être mieux appeler milieu heuristique) et le
milieu de référence que nous nous attendons à voir apparaître et se développer les
raisonnements attendus.
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M+3:M-Construção
M+2: M-Projeto

P+3:P-Noosfera

S+3: Situação noosfércia

P+3:P-Construtor

S+2: Situação de construão

M+1:M-Didático
M0:M-Aprendizagem

E+1:E-Reflexio
E0: Aluno

P1: P-Projetor
P0: Professor

S+1: Situação de projeto
S0: Situação didática

M-1:M-Referência

E-1:E-Aprendendo

P-1: P-Observador

S-1: Situação de aprendizagem

M-2: M-Objetivo

E-2: E-Agindo

M-3: M-Material

E-3: E-Objetivo

P-2:
P
Devolvedor/Observado S-2: Situação de referência
r
S-3: Situação objetiva

Quadro 1 – Quadro da estruturação do milieu (BLOCH, 2006)

Ce modèle, associé au schéma de la structuration du milieu, permet ainsi de :
-

représenter des déroulements effectifs de leçons ;

-

concevoir des situations effectivement réalisables ;

-

rendre compte des transformations du savoir observables au cours d’un apprentissage
local ou d’une genèse historique;

-

étudier les conditions théoriques du fonctionnement d’un savoir.

Il faut remarquer que pour chacune des situations emboîtées (situation objective,
situation de référence, situation d’apprentissage, situation didactique, situation de projet,
situation de construction), les savoirs et les connaissances de l’enseignant et de l’enseigné
sont différents, même lorsqu’il s’agit de la même notion mathématique.
En ce qui concerne l’analyse des fonctions didactiques du raisonnement et de ses
éléments, la combinatoire s’articule autour des trois types de situations que sont : l’action,
la formulation et la validation. La modélisation du fonctionnement des connaissances du
sujet par l’usage de son répertoire didactique conduit à spécifier les conditions de son
utilisation en définissant trois composantes du répertoire didactique : le répertoire d’action,
le répertoire de formulation et le répertoire de validation.
Nous allons à présent énoncer les principes fondamentaux du schéma :
-

L’objet et les moyens d’une activité sont différents.

-

Une action porte sur un objet ; elle est déterminée par un répertoire d’actions du sujet et
par une situation, elle-même étant définie par des conditions et un but à atteindre.

-

Une formulation conduit à représenter les objets, les actions et les conditions de la
situation d’action dans l’optique où cette dernière sert d’objet à la communication à l’aide
du répertoire didactique dans lequel il y a des objets, des actions, des procédures et des
déclarations.

Ce schéma devrait nous permettre de distinguer une action et une modification de
cette action dans la mesure où elle peut être justifiée par le sujet, en effet elles vont
apparaître sur le schéma à des niveaux différents.
D’après l’analyse didactique effectuée dans la section précédente, nous savons que
des étapes de la situation peuvent être à l’origine de raisonnements mathématiques (Bloch
et Gibel, 2011) : la confrontation à un milieu heuristique (milieu objectif) pour leur
élaboration ; le passage à un milieu de référence pour établir la généricité des méthodes et
le caractère de nécessité des propriétés trouvées. Les interventions de l’enseignant (P-
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régulateur), dans la situation d’apprentissage, sont destinées le plus souvent à maintenir le
caractère adidactique de la situation en relançant l’activité par un éventuel retour à une
situation de jeu (situation d’action) ou par la formulation d’une explication nécessaire à la
compréhension d’une proposition formulée par un élève. Bloch (1999) dans son article sur
l’articulation du travail mathématique du professeur et de l’élève précise le rôle de
l’enseignant :
« Dans la mesure où le milieu de la situation n’assure pas de façon suffisamment
adidactique la production de connaissances, nous nous tournons vers l’activité du
professeur et les connaissances qu’il met en œuvre, pour comprendre le
fonctionnement de la situation pour l’élève. » (Bloch, 1999, p. 4)

2. CARACTERISATION ET FONCTIONS
DU MODELE D’ANALYSE DES RAISONNEMENTS
2.1 LES DIFFERENTES DIMENSIONS
DU MODELE D’ANALYSE DES RAISONNEMENTS
Nous allons à présent expliciter les éléments qui structurent le modèle en regard des
niveaux de milieux. Compte–tenu des analyses didactiques effectuées précédemment, au
cours des précédentes sections, nous avons été amenés à privilégier trois axes qui orientent
et structurent notre analyse des raisonnements dans chacune des situations décrites
précédemment. Ces axes réfèrent à des niveaux de modélisation différents des
raisonnements en jeu dans le déroulement de la situation : modélisation globale relative aux
niveaux de milieux, et modélisation locale au niveau des arguments produits dans le travail
et les échanges en classe, ainsi qu’au niveau des signes émergents de ce travail.
Le premier axe est lié au milieu de la situation : dans une situation comportant une
dimension adidactique, les élèves donnent à voir des raisonnements qui dépendent
fortement du niveau de milieu où ils se situent.
Le deuxième axe est l’analyse des fonctions du raisonnement, pointée ci-dessus
comme nécessaire. Nous nous attacherons à montrer comment les fonctions du
raisonnement sont liées à des niveaux de milieux et comment ces fonctions manifestent
aussi ces niveaux de milieux, de sorte qu’ils peuvent servir au repérage de la position des
élèves dans chacun de ces niveaux.
Le troisième axe est celui des signes et des représentations observables. Ces
observables se donnent à voir dans des formes différentes qui affectent le déroulement de
la situation. La nature des signes et le statut logique du raisonnement sont à prendre en
compte pour l’efficacité, l’idonéité aux attendus et le rôle dans la situation. L’analyse des
signes est réalisée au regard du répertoire mobilisé par l’auteur du raisonnement. Il s’agit
de prendre pour objet d’étude l’usage du répertoire didactique et de son niveau
d’actualisation. Ainsi nous pourrons analyser a priori les connaissances et les savoirs,
valides ou erronées, susceptibles d’être produits et déterminer ceux que l’enseignant
pourra institutionnaliser, en regard de chacun des niveaux de milieu.
Ces trois axes apparaissent nécessaires et complémentaires pour effectuer une
analyse très précise des différentes formes de raisonnements qui sont susceptibles d’être
produits en regard de leur(s) fonctions et des conditions de leur production par les élèves
(et/ou par l’enseignant au niveau M0). Ils constituent les dimensions de notre modèle
d’analyse des raisonnements.
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Figure 1. Schéma du modèle d’analyse des raisonnements

Le schéma présenté ci-dessous permet d’illustrer les principaux axes qui structurent
notre modèle d’analyse des raisonnements en lien avec les théories mobilisées : la théorie
des situations didactiques et la sémiotique de C.S. Peirce.
Ce modèle nous permettra de caractériser précisément les formes et les fonctions des
raisonnements qui sont susceptibles d’être produits, en situation, par les élèves et
l’enseignant, ainsi ce modèle a une fonction prédictive. Nous effectuerons ensuite grâce à
cet outil une analyse a posteriori très précise des raisonnements produits, en les analysant
en regard de chacune des dimensions qui structurent le modèle.
Dans la section suivante nous allons nous attacher à préciser les différentes fonctions
de ce modèle.

2.2 LES PRINCIPALES FONCTIONS DU MODELE
2.2.1 LA FONCTION PREDICTIVE DU MODELE
Le modèle a été construit de façon à mettre en lumière, à partir de l’analyse a priori
de la situation réalisée dans le cadre de la théorie des situations didactiques, les différentes
formes et les différentes fonctions des raisonnements susceptibles d’apparaitre dans la
relation didactique, en lien avec les différents niveaux de milieux correspondants. Ces
derniers seront déterminés par la réalisation d’une analyse ascendante5 détaillée, élaborée
de façon à rendre visible les différentes situations emboîtées associées aux différents sujets
confrontés aux milieux correspondants.
On en déduit que l’analyse a priori détaillée de la séquence et l’analyse des niveaux de
milieux constituent des points d’appuis essentiels pour envisager plus précisément les
formes de raisonnements que les élèves sont susceptibles de produire. En effet le chercheur
pour pouvoir interpréter les différents observables, en lien avec chacune des situations, doit
avoir préalablement envisagé précisément les formes de raisonnements. De plus
l’observateur, en s’appuyant sur une analyse fine des niveaux de milieu, est en mesure de
repérer dans la production des raisonnements des élèves un changement de niveau de
5

Des niveaux de milieux.
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milieux ; notamment le retour à une confrontation à la situation objective ou bien le passage
de la situation didactique à la situation d’apprentissage. Il nous apparaît essentiel de repérer
le raisonnement en lien avec sa fonction, le rôle qu’il joue est étroitement lié à la situation
dans laquelle il a été produit. C’est en ce sens que nous pouvons dire que le modèle d’analyse
des raisonnements a pour le chercheur une fonction prédictive.
Nous explicitons, selon le niveau de milieu (Tableau 1) où se situent les élèves, les
différentes fonctions que recouvrent les raisonnements :
-

au niveau « heuristique » M-2 (correspondant au milieu objectif), les fonctions sont
assimilables à des calculs exploratoires, des conjectures, des initiatives, des dessins,…,

-

au niveau M-1, (milieu de référence), les fonctions des raisonnements peuvent être des
déclarations de formules, des propriétés, et des début de justification locale ;

-

au niveau M0, en effet dans une situation à dimension adidactique, l’institutionnalisation
n’est pas l’exclusivité du professeur, en effet celui-ci s’appuie fortement sur les
productions des élèves.

La dialectique signes/milieux est relativement prévisible : au niveau M-2 sont
associées plutôt des productions de type heuristique, et au niveau M-1 des formules, des
assertions générales, conjectures déjà formalisées et au niveau M0 les signes sont
majoritairement des arguments formels spécifiques.
Dans l’hypothèse où le chercheur souhaite communiquer l’ingénierie à un enseignant
afin que ce dernier fasse vivre la séquence à ses élèves, le modèle permet alors de mettre en
évidence les différentes formes de raisonnements valides ou erronés que les élèves
pourraient produire, lors de chacune des phases. Cette connaissance des formes de
raisonnements apparaît alors comme un élément particulièrement utile à l’enseignant pour
effectuer une gestion didactique pertinente des différentes phases.
Le modèle offre donc la possibilité à l’enseignant de réfléchir préalablement aux
formes et aux fonctions des raisonnements que ses élèves seront susceptibles de produire
et ainsi de lui permettre d’envisager une gestion plus efficace, c’est-à-dire prenant en
compte le plus fidèlement possible le projet initial de l’élève lors des phases de validation
et d’institutionnalisation.
Il va aussi permettre au chercheur d’effectuer l’analyse a posteriori de la séquence ;
c’est ce que nous allons préciser dans le paragraphe suivant.

2.2.2 LA FONCTION EXPLICATIVE DU MODELE
Nous avons élaboré ce modèle afin d’analyser les observables qui traduisent la mise
en œuvre effective des raisonnements des élèves et des étudiants, ainsi que leur(s)
fonction(s) lors de chacune des phases de la séquence. Pour chacune des phases du
déroulement de la séquence étudiée, nous voulons grâce au modèle, identifier les situations
correspondantes et ainsi déterminer le rôle que joue le raisonnement dans la situation
correspondante.
La méthodologie de l’analyse a posteriori
Nous allons tout d’abord présenter les principes du découpage de la séquence en
épisodes.
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En didactique, l’objet qui nous intéresse principalement est ciblé : l’action qui fait
l’objet principal de l’analyse est centrée sur une connaissance et sur ses répliques, celle que
le professeur veut enseigner, celle qu’il met en scène effectivement et celle que les élèves ou
les étudiants donnent comme sens au déroulement. Notre ambition n’est pas de rendre
compte lors de l’analyse a posteriori de la totalité des événements didactiques qui se sont
produits au cours de la séance, ni de montrer en détail comment on peut obtenir un tel
compte rendu par des réductions sensibles mais assez respectueuses de la méthode et de la
contingence. Nous allons nous centrer sur les raisonnements produits au cours de chacun
des épisodes étudiés : les conditions de leur production (autrement dit l’identification su
niveau de milieu), leurs fonctions en situation (en lien avec le niveau de milieu) et leurs
effets sur l’avancement de la leçon du point de vue de l’actualisation du répertoire
didactique. Cette étude des raisonnements repose sur une analyse sémiotique des signes
émergents, en lien avec le répertoire de représentation mobilisé par l’élève.
Les axes privilégiés lors de l’analyse a posteriori
Le modèle6 permet de déterminer si les enjeux didactiques de chacune des phases de
la séquence sont en adéquation avec le projet de l’enseignant, mais également, de préciser
en situation de validation, la nature et le rôle des arguments (raisonnements argumentatifs)
produits par un ou plusieurs élèves ainsi que leurs effets sur le déroulement de la séquence
notamment du point de vue de la conviction des élèves.
Du point de vue de l’identification des connaissances et des savoirs, le modèle offre la
possibilité d’identifier, le plus fidèlement possible, les connaissances et les savoirs, valides
ou erronés, que les élèves ont mobilisé afin de produire leur raisonnement par
confrontation aux différents milieux. Il nous semble important de déterminer l’évolution du
répertoire didactique de la classe, au fil la séquence, en repérant les savoirs pour lesquels
l’enseignant a choisi d’enclencher un processus d’institutionnalisation.
De plus la fonction explicative du modèle est déterminante car ce dernier permet de
percevoir, plus précisément de donner à voir les écarts existant entre le projet de séquence
initial et la réalité du déroulement et ce de différents points de vue ayant une même visée :
comprendre les raisons pour lesquelles certaines phases n’ont pas produit les effets
attendus du point de vue des apprentissages et du point de vue des comportements et les
raisons pour lesquelles les phases, plus précisément la confrontation des élèves aux
situations emboîtées a permis (ou non) de favoriser la pratique du raisonnement et
d’enrichir le répertoire didactique de la classe en permettant aux élèves d’accéder aux
véritables raisons de savoir.

3. LES RESULTATS OBTENUS LORS DE L’EXPERIMENTATION
DU MODELE DANS DIFFERENTES RECHERCHE
Nous avons expérimenté et éprouvé la pertinence de notre modèle dans différents
domaines des mathématiques et à différents niveaux d’enseignement : l’arithmétique au
primaire (GIBEL, 2015), la géométrie à la transition (GIBEL ; BLANQUART, 2017), l’analyse
dans le secondaire (BLOCH ; GIBEL, 2011), (GIBEL, 2017), (GIBEL, 2020) et dans le
supérieur (BLOCH ; GIBEL, 2019) ainsi que l’Algèbre linéaire dans le Supérieur (LALAUDELABAYLE, 2016).
6

Mis en œuvre par le chercheur.
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L’analyse détaillée de la séquence « Le nombre le plus grand7», réalisée à partir du
modèle dans (GIBEL, 2015), a permis de mettre en évidence la production de nombreux
raisonnements dans des fonctions très diverses telles que : prendre des décisions afin de
produire une réponse, justifier la validité d’un programme de calcul, élaborer une méthode
générale lors de la situation de formulation, produire des conjectures, organiser les tâches
au sein d’un groupe, argumenter, débattre de la validité des méthodes, de manière à
formuler une méthode dont le domaine de validité soit le plus étendu possible. De plus elle
a permis d’étudier la nature des raisonnements et de mettre en évidence la capacité des
élèves de primaire à produire des raisonnements sous la forme de raisonnements par
disjonction de cas et à entrer dans un processus de preuve. Dans cette étude, le modèle met
en exergue la richesse des raisonnements produits, en les reliant aux connaissances et aux
savoirs antérieurs du répertoire didactique concernant les opérations élémentaires et les
propriétés de la multiplication (commutativité, élément neutre et distributivité de la
multiplication sur l’addition).
Du point de vue des formulations, le modèle donne à voir l’évolution des énoncés en
lien avec les différentes situations : on passe de la formulation de suites de calculs
arithmétiques à la rédaction de méthodes générales, de nature algébrique, pour parvenir à
la production d’arguments sémantiques et syntaxiques. Cette évolution est observable en
situation de formulation et en situation de validation.
L’analyse sémiotique permet de mettre en lumière le décalage effectif entre le
formalisme introduit par l’enseignant et le répertoire didactique effectivement mobilisé par
les élèves tout au long de la séquence. Ceci conforte l’analyse a priori : la situation « finale »
étant algébrique, il était difficile pour les élèves de ce niveau de parvenir à une formulation
de cette nature. L’intérêt du modèle est lié au fait qu’il permet l’étude du raisonnement
produit, qu’il soit ou non valide, de différents points de vue : sa fonction en lien avec le
niveau de milieu correspondant, sa nature et son statut d’un point de vue sémiotique mais
également d’identifier l’usage et le niveau d’actualisation du répertoire didactique. Cette
étude, selon les trois axes définis précédemment, permet de déterminer l’efficacité des
situations du point de vue de la pratique du raisonnement mais aussi du point de vue de
l’utilisation du répertoire de connaissances de l’élève. Cette étude très fine des
raisonnements permet également d’envisager un aménagement de l’ingénierie dans le but
de permettre aux élèves de concevoir les mathématiques, et plus précisément les situations
de validation, comme un moyen d’étudier précisément le domaine de validité des énoncés.
Lors de l’étude approfondie d’une séquence d’Analyse visant la construction du
concept de limite de suite, « Le flocon de Von Koch » (BLOCH ; GIBEL, 2011), expérimentée
dans une classe de première scientifique, le modèle nous a permis d’analyser les
raisonnements comme étant des réactivations mais aussi des confrontations de
connaissances, le tout se traduisant en situation par des énoncés et des représentations.
Pour cela nous nous sommes appuyés à la fois sur la notion de milieu, de répertoire
didactique en liens avec les représentations, et de niveau sémiotique. Ce que nous avons mis
en évidence, c’est la progression des énoncés, conjectures, décisions, signes associés, et
l’intégration, dans le système organisateur, d’éléments syntaxiques caractéristiques de
l’Analyse.

7

Mise en œuvre au Centre d’Observation et de Recherche pour l’Enseignement des Mathématiques, École Jules
Michelet, Talence, France.
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La dimension adidactique apparaît comme nécessaire à la production autonome de
raisonnements des élèves. Les milieux offrent aux élèves la possibilité de débattre de la
validité des conjectures en référant aux éléments, notamment syntaxiques, qui sont
introduits au fur et à mesure du développement de la situation. Notons qu’un milieu de
référence, porteur de la nécessité mathématique, contient obligatoirement des éléments
syntaxiques, même si ces derniers peuvent se placer dans différents registres. Cette
dimension syntaxique repose ici, bien entendu, sur la théorie mathématique sous-jacente
(l’Analyse), enseignée plus tard.
Nous avons pu également établir que les situations de décision proposées (par
exemple : demander aux élèves de se positionner sur une conjecture mise en débat) ont
permis d’engendrer une grande richesse de raisonnements, ces derniers référant à des
niveaux de milieux différents, suivant le répertoire des élèves impliqués.
Dans cette recherche (BLOCH ; GIBEL, 2011), la dimension sémiotique apparaît
essentielle : dans une situation où les milieux sont moins bien définis, notamment, le
repérage du statut des signes utilisés est un indicateur précieux de l’identification des
niveaux où se situent les élèves et des raisonnements. Ici nous pouvons voir que l’entrée
dans la preuve de la nature de la limite s’accompagne de la production beaucoup plus serrée
d’arguments, alors que les phases heuristiques sont caractérisées par la présence d’actions
et de signes indiciels nombreux et variés. La variété est d’ailleurs ce qui caractérise les
signes iconiques ou indiciels, et ce qui fait leur richesse pour l’entrée dans les
raisonnements. Nous avons noté aussi que les actions, à différents niveaux de milieux,
s’avèrent souvent décisives dans la constitution du répertoire de représentation.
Certes, la complexité de l’étude des signes et raisonnements, produits dans les
situations didactiques, ne permet pas toujours de les décrypter afin d’élucider leur fonction ;
et surtout, cela ne peut être fait qu’a posteriori – il s’agit d’une analyse de ce qui a été produit
dans la réalisation effective. Néanmoins cela éclaire la situation, notamment du point de vue
de sa reproductibilité.

CONCLUSION
La théorie des situations didactiques a joué un rôle déterminant dans l’élaboration de
ce modèle. Elle nous a permis de caractériser les raisonnements en intégrant les conditions
de leur élaboration grâce à l’identification des niveaux de milieux et nous a fourni un cadre
et un outillage adéquats à la réalisation d’analyse a priori détaillée des situations. De plus,
elle nous a amené à construire une caractérisation des fonctions des raisonnements en lien
avec les situations.
La sémiotique de C. S. Peirce a joué un rôle décisif lors de la construction du modèle.
En effet elle a permis d’identifier certaines formes de raisonnement nécessitant une analyse
très précise des signes ; de plus leur analyse permet de mettre en lumière l’évolution du
répertoire didactique de la classe, lors du déroulement de la séquence ou du dispositif
didactique. L’analyse des signes occupe une place centrale lorsqu’on prend pour objet
d’étude comme une séquence d’Analyse dans le s, car d’une part la complexité des signes est
importante du point de vue de leur interprétation et d’autre part des signes de différentes
natures (icone, indice, symbole-argument) co-existent à différents niveaux de milieux.
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L’originalité et l’intérêt du modèle d’analyse des raisonnements sont essentiellement
dus au fait qu’il résulte de la combinaison de ces cadres théoriques permettant ainsi de
recouvrir une dimension d’analyse globale et une dimension d’analyse locale. L’analyse
globale est liée à l’identification du niveau de milieu qui définit et traduit le statut logique
des énoncés en regard de leurs fonctions, l’analyse locale repose sur une identification
peircienne des signes donnant ainsi à voir l’usage et l’évolution du répertoire au travers des
représentations sémiotiques produites par les différents acteurs de la relation didactique.
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PAPEL DA ANÁLISE SEMIÓTICA NO ESTUDO DIDÁTICO DE
RACIOCÍNIOS EM AULAS DE MATEMÁTICA
PATRICK GIBEL

INTRODUÇÃO
Os professores pensam que é importante provocar a aprendizagem em situações de
ação autônoma, em vez de obtê-la formalmente e, em seguida, associá-la artificialmente a
descrições de circunstâncias de uso. Assim, eles tentam simular os processos “naturais” de
produção e de uso do conhecimento, oferecendo aos alunos situações matemáticas
comparáveis a situações de pesquisa.
Durante uma sequência matemática em que o elemento central é uma situação de
pesquisa, é bastante difícil estudar os diferentes raciocínios produzidos pelos alunos,
devido à variedade de suas formas (elementos da linguagem oral ou escrita, signos
matemáticos que traduzem elementos calculados, diagramas, desenhos, etc.) e por suas
várias funções (decidir, inferir, controlar, justificar, explicar, argumentar, provar,
demonstrar, etc.) que estão intimamente ligadas às condições em que são produzidos. Esse
desejo do educador matemático de levar em conta as condições de produção do raciocínio
é um elemento determinante para a realização de sua análise. Por isso, optamos por um
referencial teórico que privilegia esse aspecto: a teoria das situações didáticas
(BROUSSEAU, 1998).
Elaboramos um modelo multidimensional de análise de raciocínios (BLOCH; GIBEL,
2011) para estudar os raciocínios produzidos por alunos confrontados com situações
adidáticas (BROUSSEAU, 1998) ou com situações com dimensão adidática (BLOCH, 1999;
MERCIER, 1995).
O estudo dos raciocínios, realizado a partir do modelo de análise de raciocínios, visa
ter em conta não somente as condições da atividade, mas também a complexidade
conceptual própria do conteúdo matemático a ensinar.
Neste capítulo, apresentaremos na primeira parte os conceitos de didática e semiótica
nos quais nosso modelo de análise se fundamenta. Na segunda parte, apresentaremos as
diferentes dimensões de análise do nosso modelo e explicaremos as suas funções na análise
didática de situações de aprendizagem nas aulas de matemática. Na última parte,
relataremos os principais resultados obtidos com a implementação do modelo de forma a
efetuar uma análise didática detalhada dos raciocínios produzidos, durante as sequências
matemáticas, nos domínios da aritmética no ensino fundamental e da análise no nível
médio.1



Tradução de Bazilicio Manoel de Andrade Filho e Fábio José Rauen.
LAB-E3D (Epistemologia e Didática das Disciplinas) da Universidade de Bordéus, França. E-mail:
Patrick.Gibel@u-bordeaux.fr.
1 No original o autor utilizou os termos na escola (na França, escola maternal (3 a 6 anos) e escola elementar (6
a 10 anos)) e no secundário (na França, colégio (11 a 15 anos) e liceu (15 a 18 anos). Os tradutores optaram
por usar ensino fundamental e ensino médio a despeito de certa incongruência.
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1. APRESENTAÇÃO DO MODELO MULTIDIMENSIONAL
DA ANÁLISE DO RACIOCÍNIO
1.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
DE RACIOCÍNIOS EM AULA DE MATEMÁTICA
1.1.1 IDENTIFICAÇÃO DE UM RACIOCÍNIO “SUPOSTO”
Uma pesquisa anterior sobre o uso e tratamento de raciocínios de alunos por
professores na implementação de situações-problema em aulas regulares (BROUSSEAU;
GIBEL, 2005) nos permitiu estabelecer que nas aulas de matemática o professor muitas
vezes encontra pistas nas formulações dos alunos e as interpreta mais de acordo com sua
utilidade para o desdobramento2 da sequência do que do ponto de vista do projeto inicial
do aluno que é o autor. Consequentemente, para poder determinar e analisar objetivamente
os raciocínios produzidos pelos alunos e pelo professor, o pesquisador deve, então, seguir
uma outra via, adotando uma metodologia particular que nos empenharemos em
caracterizar. Além disso, o pesquisador deve frequentemente mostrar que um certo
raciocínio completo, do qual ele às vezes percebe somente partes ou pistas, é de fato aquele
que deve ser atribuído ao seu autor. Para tanto, é necessário mostrar que o “raciocínio
suposto” atende às quatro condições (BROUSSEAU; GIBEL, 2005) enunciadas a seguir.
A primeira dentre elas está ligada ao fato de que o “raciocínio suposto” poderia ser
explicitado pelo sujeito ou, pelo menos, o conhecimento, utilizado implícita ou
explicitamente, é conhecido pela turma, ou seja, pertence ao ‘repertório didático’ da turma.
A segunda condição é o caráter “útil” do raciocínio, no sentido de que reduz uma
incerteza porque outro conhecimento poderia ter sido mobilizado pelo sujeito.
A terceira condição traduz o fato de que o raciocínio suposto é motivado por uma
vantagem que ele proporciona ao sujeito. É o instrumento de uma modificação do ambiente
do sujeito que lhe parece favorável.
A quarta e última condição pode ser formulada assim: o raciocínio é motivado por
razões “objetivas”, que lhe são próprias: argumentos de pertinência, coerência, adequação,
adaptação, que justificam este raciocínio (e não outro) em oposição a uma razão distinta das
precedentes, a saber, a idoneidade, ou seja, o cumprimento das expectativas do professor.
Em conclusão, o pesquisador deve estabelecer que a produção do raciocínio atribuída
ao sujeito é motivada por uma intenção desse sujeito de responder (ou de tentar responder)
a um objetivo, que lhe traz uma vantagem nas condições que ele percebe e com os
conhecimentos de que ele dispõe.

1.1.2 A DETERMINAÇÃO DE UM RACIOCÍNIO
PRODUZIDO POR UM SUJEITO: NOÇÃO DE SITUAÇÃO
Assim, como explicitamos (BROUSSEAU; GIBEL, 2005), entre todas as condições que
acompanham a produção de um raciocínio suposto, apenas algumas – as menos possíveis –
podem ser utilizadas para determiná-lo e justificá-lo. Essas condições não são aleatórias.
Elas formam um conjunto coerente que é chamado de “situação” na teoria das situações
didáticas.
2

O curso da sequência prevista pelo professor de acordo com os objetivos que ele estabeleceu para si mesmo.
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A situação é apenas uma parte do contexto, ou do ambiente da ação do aluno ou do
professor, e ela compreende, mas não só, um tipo de questão para a qual o raciocínio do
aluno é uma resposta. Ela não se reduz nem à ação do sujeito, nem ao conhecimento que
o motiva, mas o coloca em uma relação racional. Uma situação pode explicar por que
um raciocínio falso foi produzido por outras causas que não um erro ou insuficiência do
sujeito. (BROUSSEAU; GIBEL, 2005).

Esse ponto de vista é diferente daquele que prevalece legitimamente entre os
professores, onde somente raciocínios realmente utilizáveis3 são raciocínios inteiramente
corretos. Um raciocínio falso é apenas excepcionalmente um objeto de estudo. A finalidade
da teoria das situações didáticas é o estudo e a modelagem de situações assim definidas. É
um instrumento de busca de explicações mínimas dos fatos observados, compatíveis com
os fatos conhecidos.
Muitos professores estão acostumados a fazer a devolução de situações de pesquisa
aos alunos, com base em engenharias previamente experimentadas, que têm sido objeto de
publicações destinadas a professores. Eles justificam a escolha deste tipo de situação pelo
fato de permitirem aos alunos elaborar um ou mais procedimentos, com base nos seus
conhecimentos e saberes, para provar seu(s) procedimento(s), mas também tomar
consciência das decisões que sustentam seu raciocínio.
De fato, essas situações são assim caracterizadas (GIBEL, 2018):
1.

O aluno dispõe do “repertório didático4” necessário para projetar as estratégias básicas.

2.

Os conhecimentos necessários para elaborar as estratégias de resolução não estão muito
distantes do “repertório didático” da turma.

3.

O aluno pode obter, em resposta à sua ação, as informações necessárias para resolver o
problema.

4.

O aluno pode determinar por si mesmo se o resultado obtido está correto ou não.

5.

O aluno pode fazer várias tentativas

Essas condições aparecem como necessárias para a elaboração de uma engenharia
didática, permitindo promover no aluno a prática do raciocínio.

1.1.3 RACIOCÍNIOS EFETIVOS
Os raciocínios que iremos estudar no quadro da aprendizagem da matemática são
essencialmente modelados por inferências, mais precisamente por uma série finita de
inferências (associadas aos diferentes passos do raciocínio, ou seja, às diferentes etapas do
raciocínio) cuja articulação está em adequação com as regras da lógica matemática. Mas esta
caracterização deve ser necessariamente completa porque queremos ser capazes de
distinguir os raciocínios efetivos das citações e integrar os raciocínios que se manifestam
tanto por atividades não verbais quanto por asserções, o que nos leva a formular a seguinte
definição (GIBEL, 2015):
3
4

Apresentando uma utilidade para o professor em vista de seu projeto de ensino.
Vamos propor uma definição do repertório didático seção 1.3.
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Um raciocínio é, portanto, uma relação R entre dois elementos A e B tal que:
- A designa uma condição ou fato observado, contingente;
- B é uma consequência, uma decisão ou um fato previsto;
- R é uma relação, uma regra, mais geralmente um conhecimento emprestado de um
repertório considerado conhecido e aceito. A relação R conduz o ator, na circunstância
A, a tomar a decisão B ou prever o fato B ou a enunciar que o fato B é verdadeiro.
Um raciocínio efetivo também compreende um agente E, aluno ou professor, que usa a
relação R, bem como um projeto determinado por uma situação S cuja realização requer
o uso dessa relação (GIBEL, 2015, p. 53).

Podemos dizer que para realizar o projeto determinado pela situação, o sujeito utiliza
a relação R que permite inferir B a partir da condição A. Este projeto pode ser acordado e
explicado pelo agente ou pode ser emprestado a ele pelo pesquisador a partir de pistas.
Para poder estudar os meios utilizados pelo professor para gerir o raciocínio que
aparece nas produções dos alunos, convém definir o que, para o pesquisador, é comparável
a um “raciocínio”. Para isso, é necessário:
-

Identificar observáveis (textos, gestos, palavras, desenhos etc.) produzidos por um aluno
ou por vários alunos interagindo ou pelo professor.

-

Conectar esses observáveis por uma relação “racional” tal que essa relação se expresse na
linguagem do pesquisador, diferente a priori daquela dos protagonistas. Além disso, isso
atribui a esses observáveis um papel na realização do projeto proposto pela situação
pactuada ou de um de seus modelos que são responsáveis por representar as possíveis
intenções dos protagonistas. Essa relação pode ser hipotética ou formal.

-

Identificar um ator: professor, aluno ou grupo de alunos a quem se atribui o
estabelecimento da relação no quadro de um projeto emprestado.

-

Se se trata de uma hipótese, estabelecer que ela é válida, mostrando, eventualmente com
a ajuda de outras pistas, que é a menos improvável das explicações.

Ressalta-se que dentre os raciocínios detectados pelo pesquisador, alguns deles
podem ser atribuídos a um ou a vários protagonistas, embora estes últimos não os tenham
necessariamente identificado como tal.

1.2 CLASSIFICAÇÃO DE RACIOCÍNIOS DE ACORDO
COM SUA FUNÇÃO E COM O TIPO DE SITUAÇÃO ASSOCIADA
Um raciocínio é identificado por sua função em uma situação, ou seja, pelo papel que
ali desempenha. No entanto, o raciocínio pode ter funções diferentes, por exemplo, decidir
sobre uma ação a ser efetuada, informar, comunicar, explicar, argumentar, provar,
demonstrar. Eles são diferenciados, em teoria das situações didáticas, por modelos de
situações matemáticas gerais (situação de ação, situação de formulação, situação de
validação), mas diferentes. Para uma apresentação mais detalhada, remetemos o leitor ao
trabalho de Brousseau (1998).
Além disso, em um determinado momento no decorrer de uma aula, podem-se
identificar, dependendo das intenções dos participantes, várias situações “aninhadas”. Na
segunda parte deste texto, iremos explicar e ilustrar esta noção de “situações aninhadas”,
cuja definição se fundamenta no conceito de um diagrama de estruturação do milieu criado
inicialmente por Brousseau e muito frequentemente utilizado no contexto da pesquisa da
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teoria das situações didáticas. Os raciocínios que aparecem nas situações didáticas
relacionam-se aos seus diferentes componentes, conforme descritos na teoria didática das
situações matemáticas: situação de decisão, situação de ação, situação de formulação,
situação de validação (BROUSSEAU, 1988).
Em situações adidáticas ou de dimensão adidática (BLOCH, 1998; MERCIER, 1995), o
raciocínio é produzido pelos alunos, em circunstâncias que o requerem e permitem, sem
intervenção ou apoio, recurso ao professor no caso de uma situação adidática, ou com
intervenções mínimas, preferencialmente, no caso de uma situação com dimensão adidática
(GIBEL, 2015).
-

seja como um meio de um ou mais alunos interrogarem a situação a fim de organizar uma
solução;

-

seja como um meio de conceber e descrever uma organização do trabalho, de estabelecer
suas decisões nas situações de ação tais como definidas por Brousseau (1998);

-

seja como um meio de apoio um pouco formal, para precisar uma informação em uma
situação de formulação (BROUSSEAU, 1998);

-

seja como um meio de convencer um ou mais colegas da validade durante uma situação
de validação;

-

seja como meio de verificar a validade ou a pertinência de um resultado.

1.3 MODELAGEM DO FUNCIONAMENTO DOS
CONHECIMENTOS DO SUJEITO NA TEORIA DAS SITUAÇÕES
DIDÁTICAS: NOÇÃO DE REPERTÓRIO DIDÁTICO
1.3.1 DEFINIÇÃO DO REPERTÓRIO DIDÁTICO DA TURMA
O conjunto de meios que o professor pensa que pode esperar dos alunos, em
decorrência do seu ensino, constitui o que chamamos de repertório didático da turma.
Consequentemente, o professor identifica um repertório que considera legítimo para
utilizar na relação didática, levando em consideração as institucionalizações anteriores, a
fim de produzir a solução ou resposta esperada.
A tomada “oficial” pelo aluno do objeto de conhecimento e pelo professor da
aprendizagem do aluno é um fenômeno social muito importante e uma fase essencial
do processo didático: esse duplo reconhecimento é o objeto da
INSTITUCIONALIZAÇÃO.
A institucionalização é tanto uma situação de ação – reconhecemos o valor de um
procedimento que se tornará um meio de referência – quanto de formulação. Há
formulações que iremos conservar (“isso se diz assim”, “vale a pena lembrar essas”). E
para provas, da mesma forma, devemos identificar o que retemos das propriedades dos
objetos que encontramos. (BROUSSEAU, 1988)

O repertório didático da aula não se limita ao conjunto de conhecimentos e saberes,
mas inclui todos os meios que permitirão ao aluno gerar novos conhecimentos, novas
fórmulas. O repertório didático da aula deve ser elaborado de forma a permitir ao aluno
organizar a coleção de fórmulas à sua disposição. Assim, o repertório permite ao aluno fazer
um inventário do conjunto de fórmulas, oferecendo a ele a possibilidade de encontrar
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tarefas, ações, métodos, formulações e justificativas. Sua função é facilitar a sua utilização,
dando ao aluno os meios para produzir ou encontrar e, portanto, implementar, no momento
pretendido, ou seja, quando as condições didáticas o tornam necessário, uma ação, uma
sequência de ações, uma formulação ou uma justificação, às vezes já encontrada ou
aprendida, ou seja, tendo sido objeto de uma institucionalização.

1.3.2 UTILIZAÇÃO DO REPERTÓRIO DIDÁTICO
DO SUJEITO NA PRODUÇÃO DE DECISÕES
O repertório didático de um aluno, ou seja, o repertório utilizado por um aluno diante
de uma situação, pode obviamente diferir do repertório didático da turma. Assim como
Comiti, Grenier e Margolinas (1995), consideramos que o repertório didático de um aluno
pode ser diferente do repertório didático da turma.
Consideremos uma situação e o conjunto de meios de resolução que o sujeito
provavelmente utilizará, dado o repertório didático da turma; neste conjunto, podemos
distinguir duas categorias de meios (BLOCH; GIBEL, 2011):
-

-

Um meio direto, ou seja, o próprio conhecimento que permite resolver
diretamente a situação.

-

Meios indiretos que correspondem ao estabelecimento desse conhecimento pelo
sujeito.

-

O conhecimento resulta, então, do funcionamento do sistema organizador.
Podemos distinguir três níveis no repertório didático:
-

O sistema produzido, isto é, o registro de fórmulas;

-

O sistema organizador utilizado a fim de gerar novos conhecimentos ou de
reativar conhecimentos antigos;

-

O repertório de decisão que pode ser assimilado a um repertório de saberes em
relação a um conjunto de situações. Este repertório de decisão controla o
repertório de ação do aluno.

1.4 A ANÁLISE SEMIÓTICA DE PEIRCE
Na introdução, evidenciamos que os raciocínios que surgem em uma situação de sala
de aula podem ser traduzidos de formas muito diversas: elementos linguísticos, de cálculo,
escriturais, gráficos que devemos interpretar com referência a diferentes registros de
representação (DUVAL, 1996). Consequentemente, a análise semiótica constitui uma das
dimensões do nosso modelo, complementando naturalmente as anteriormente expostas:
por um lado, a função do raciocínio, por outro, o nível de milieu correspondente, ou seja, as
condições em que o raciocínio foi elaborado. As representações semióticas somente são
mobilizadas e desenvolvidas na medida em que podem ser transformadas em outras
representações semióticas, como enfatiza Duval:
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São essas transformações semióticas que são importantes e não as relações
fundamentais explicadas nas diferentes teorias semióticas. (DUVAL, 2006, p. 49).

Além disso, o autor destaca essa necessidade inerente às práticas matemáticas no que
diz respeito aos signos: as possibilidades de transformar representações.
Essa exigência demandou o desenvolvimento de um simbolismo específico para a
matemática, com a representação dos números, com a Álgebra, com a Análise. Ela
traduz o fato de que a função primordial dos signos e representações na matemática
não é a comunicação nem a evocação de objetos ausentes, mas o tratamento da
informação, ou seja, a transformação intrínseca de suas representações em outras
representações para produzir novas informações ou novos conhecimentos. (DUVAL,
2006, p. 57).

O que nos interessará durante a análise das sequências que iremos detalhar na
sequência, é efetivamente a transformação da representação dos objetos tanto do ponto de
vista dos signos usados, quanto do ponto de vista de seu(s) status na relação didática. A
semiótica de Peirce é particularmente apropriada para nosso projeto. Com efeito, permitirá
estudar com precisão a evolução e as transformações dos signos utilizados pelos diferentes
atores, em relação às diferentes situações de ação, formulação e validação.
Como Front (2015) aponta
Estas ferramentas5 devem nos permitir apreender um objeto numa dinâmica de
evolução e observar possíveis mudanças de “natureza”, ou seja, uma passagem (ou não)
de um status de objeto da experiência para um sttatus de argumento para a definição
de objetos matemáticos.

Everaert-Desmedt formula, de forma clara e concisa, três características da semiótica
de Peirce, mostrando que esta última é ao mesmo tempo geral, triádica e pragmática. É uma
teoria geral porque permite considerar a via emocional, prática e intelectual e integra todos
os componentes da semiótica; além disso, permite uma generalização do conceito de signo.
Ela é caracterizada como triádica, ou seja, baseada em três categorias filosóficas:
primeiridade, secundidade e terceiridade.
Segundo Peirce, três categorias são realmente necessárias para dar conta da
experiência humana. Eles são referidos como “primeiridade”, “secundidade” e
“terceridade”. A primeiridade é da ordem do possível: os signos podem ser vistos como
ícones. A secundidade pode ser assimilada à categoria da experiência, do fato, da açãoreação, os signos são índices. A terceiridade é o regime da regra e da lei, da mediação, e os
signos aparecem com o status de símbolo-argumento. Em nosso uso da semiótica peirciana,
para realizar nosso estudo, usaremos as três designações: ícone, índice e símboloargumento.
Como sublinha Everaert-Desmedt (1990), a interpretação de um signo por um
interpretante está intimamente ligada à experiência, formada por outros signos sempre
antecedentes. Consequentemente, a análise semiótica necessita levar em consideração os
signos relacionados aos conhecimentos e aos saberes anteriores. Para realizar a análise e a
interpretação dos signos, o pesquisador levará necessariamente em consideração o
repertório didático da turma e sua evolução ao longo da sequência.
5

Front se refere aqui às ferramentas da semiótica peirciana e seus desenvolvimentos didáticos com referência
ao trabalho de Muller (2004) e Bloch e Gibel (2011).
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Além disso, a necessidade de levar em consideração, durante a análise dos raciocínios,
a dimensão semântica, contribuiu para consolidar e justificar nossa decisão de tomar a
teoria das situações didáticas como fundamento de nosso modelo. Com efeito, esta última
oferece a possibilidade de analisar as ações do sujeito nos diferentes milieux, permitindo
considerar assim a dimensão semântica do raciocínio.

1.5 CATEGORIZAÇÃO DOS RACIOCÍNIOS
SEGUNDO OS NÍVEIS DE MILIEUX
Uma justificação frequente para a construção de situações de ensino decorrentes de
situações fundamentais de um saber na teoria das situações didáticas tem sido dada pelo
benefício desse tipo de situação sobre as possibilidades de levar os alunos a um processo de
prova (LEGRAND, 1997). A elaboração e a análise a priori dessas situações baseiam-se no
estudo dos níveis de milieux organizados; a análise a posteriori permite ao pesquisador
determinar se há ou não concordância do desenvolvimento efetivo com a situação prevista.
O modelo de estruturação do milieu utilizado durante o desenvolvimento do modelo
é o de Bloch (2006), anteriormente precedido do modelo de Margolinas (1998), modificado
para levar em consideração o papel do professor nos níveis adidáticos dos milieux. Neste
trabalho, estamos interessados na análise das funcionalidades dos diferentes níveis de
milieux e nos resultados da implementação em contingência (BLOCH, 2006).
O quadro 1, abaixo, resume os níveis de milieux – de M+3 a M-3. Os níveis de milieux de
M-1 a M-3 correspondem à situação experimental. Os níveis associados aos índices
estritamente negativos são os que nos interessam mais particularmente na configuração
que estamos estudando, ou seja, o aparecimento de um processo de prova na
implementação de uma situação com dimensão adidáctica. De fato, é no nível da articulação
entre o milieu objetivo (que talvez seja melhor chamar de milieu heurístico) e o milieu de
referência que esperamos ver os raciocínios esperados surgirem e se desenvolverem.
M+3:M-Construção
M+2: M-Projeto

P+3:P-Noosfera

S+3: Situação noosfércia

P+3:P-Construtor

S+2: Situação de construção
S+1: Situação de projeto
S0: Situação didática
S-1:
Situação
aprendizagem

M+1:M-Didático
M0:M-Aprendizagem

E+1:E-Reflexivo
E0: Aluno

P1: P-Projetor
P0: Professor

M-1:M-Referência

E-1:E-Aprendendo

P-1: P-Observador

M-2: M-Objetivo

E-2: E-Agindo

P-2:
P
Devolvedor/Observa
dor

M-3: M-Material

E-3: E-Objetivo

de

S-2: Situação de referência
S-3: Situação objetiva

Quadro 1 – Quadro da estruturação do milieu (Bloch, 2006)

Este modelo, associado ao esquema de estruturação do milieu, permite assim:
-

de representar o curso efetivo das aulas;

-

de projetar situações efetivamente alcançáveis;

-

de dar conta das transformações do saber observáveis durante a aprendizagem local ou
de uma gênese histórica;

-

de estudar as condições teóricas de funcionamento do saber.
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É preciso destacar que para cada uma das situações aninhadas (situação objetiva,
situação de referência, situação de aprendizagem, situação didática, situação de projeto,
situação de construção), os saberes e os conhecimentos do professor e do aluno são
diferentes, mesmo quando se trata de mesma noção matemática.
No que diz respeito à análise das funções didáticas do raciocínio e de seus elementos,
a combinação gira em torno de três tipos de situações: ação, formulação e validação. A
modelagem do funcionamento do conhecimento do sujeito por meio do uso de seu
repertório didático conduz a especificar as condições de sua utilização ao definir três
componentes do repertório didático: o repertório de ação, o repertório de formulação e o
repertório de validação.
Vamos agora apresentar os princípios básicos do esquema:
-

O objeto e os meios de uma atividade são diferentes.

-

Uma ação está relacionada a um objeto; ela é determinada por um repertório de ações do
sujeito e por uma situação, sendo ela própria definida por condições e por uma meta a ser
alcançada.

-

Uma formulação conduz a representar os objetos, as ações e as condições da situação de
ação na perspectiva em que esta última serve de objeto de comunicação com a ajudo do
repertório didático no qual existem objetos, ações, procedimentos e declarações.

Este esquema deve nos permitir distinguir uma ação e uma modificação dessa ação,
na medida em que pode ser justificada pelo sujeito, na verdade, elas aparecerão no esquema
em diferentes níveis.
A partir da análise didática efetuada na seção anterior, sabemos que etapas da
situação podem estar na origem do raciocínio matemático (BLOCH; GIBEL, 2011): o
confronto com um milieu heurístico (milieu objetivo) para sua elaboração; a passagem de
um milieu de referência para estabelecer a generalidade dos métodos e o caráter de
necessidade das propriedades encontradas. As intervenções do professor (P-regulador) na
situação de aprendizagem, muitas vezes, têm como objetivo manter o caráter adidático da
situação, reiniciando a atividade por um possível retorno a uma situação de jogo (situação
de ação) ou pela formulação de uma explicação necessária para a compreensão de uma
proposição feita por um aluno. Bloch (1999, p. 4), em seu artigo sobre a articulação do
trabalho matemático do professor e do aluno, especifica o papel do professor:
Na medida em que o milieu da situação não garante a produção de conhecimento de
forma suficientemente adidática, recorremos à atividade do professor e aos
conhecimentos que ele utiliza, para compreender o funcionamento da situação para o
aluno.

2. CARACTERIZAÇÃO E FUNÇÕES
DO MODELO DE ANÁLISE DE RACIOCÍNIOS
2.1 AS DIFERENTES DIMENSÕES
DO MODELO DE ANÁLISE DE RACIOCÍNIOS
Vamos agora explicitar os elementos que estruturam o modelo no que diz respeito
aos níveis dos milieux. Tendo em conta as análises didáticas realizadas anteriormente, ao
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longo das secções anteriores, fomos levados a privilegiar três eixos que orientam e
estruturam a nossa análise dos raciocínios em cada uma das situações descritas
anteriormente. Esses eixos referem-se a diferentes níveis de modelagem dos raciocínios em
jogo ao longo da situação: modelagem global relativa aos níveis de milieux, e modelagem
local no nível dos argumentos produzidos no trabalho e nas trocas em aula, bem como no
nível dos signos emergentes deste trabalho.
O primeiro eixo está ligado ao milieu da situação: numa situação que compreende uma
dimensão adidática, os alunos apresentam um raciocínio que depende fortemente do nível
do milieu onde eles se situam.
O segundo eixo é a análise das funções de raciocínio, apontadas acima como
necessárias. Procuraremos mostrar como as funções do raciocínio estão ligadas aos níveis
de milieux e como essas funções também manifestam esses níveis de milieux, de forma que
possam ser utilizadas para identificar a posição dos alunos em cada um desses níveis.
O terceiro eixo é o dos signos e das representações observáveis. Esses observáveis
podem ser vistos em diferentes formas que afetam o curso da situação. A natureza dos
signos e o estado lógico do raciocínio devem ser levados em consideração para fins de
eficiência, da adequação às expectativas e papel na situação. A análise dos signos é realizada
em relação ao repertório mobilizado pelo autor do raciocínio. Trata-se de tomar como
objeto de estudo a utilização do repertório didático e de seu nível de atualização. Assim,
poderemos analisar a priori os conhecimentos e saberes válidos ou errados suscetíveis de
serem produzidos; e determinar aqueles que o professor pode institucionalizar no que diz
respeito a cada nível do milieu.
Estes três eixos parecem necessários e complementares para efetuar uma análise
muito precisa das diferentes formas de raciocínio que podem ser produzidas no que diz
respeito à(s) sua(s) função(ões) e às condições da sua produção pelos alunos (e/ou pelo
professor no nível M0). Eles constituem as dimensões do nosso modelo de análise do
raciocínio.

Figura 1. Esquema do modelo de análise do raciocínio

O esquema apresentado acima ilustra os principais eixos que estruturam nosso
modelo de análise do raciocínio em conexão com as teorias utilizadas: a teoria das situações
didáticas e a semiótica de C.S. Peirce.
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Este modelo nos permitirá caracterizar com precisão as formas e as funções dos
raciocínios que são suscetíveis de serem produzidas numa situação pelos alunos e pelo
professor, de modo que este modelo tem uma função preditiva. Graças a esta ferramenta,
faremos então uma análise a posteriori muito precisa dos raciocínios produzidos,
analisando-os em relação a cada uma das dimensões que estruturam o modelo.
Na próxima seção, vamos nos concentrar na especificação das diferentes funções
desse modelo.

2.2 AS PRINCIPAIS FUNÇÕES DO MODELO
2.2.1 A FUNÇÃO PREDITIVA DO MODELO
O modelo foi construído de forma a iluminar, a partir da análise a priori da situação
realizada no quadro da teoria das situações didáticas, as diferentes formas e as diferentes
funções dos raciocínios que podem surgir na relação didática, em conexão com os diferentes
níveis de milieux correspondentes. Estes últimos serão determinados através da realização
de uma análise ascendente6 detalhada, elaborada de forma a tornar visíveis as diferentes
situações aninhadas associadas aos diferentes assuntos que se colocam aos respectivos
milieux.
Deduzimos que a análise a priori detalhada da sequência e a análise dos níveis de
milieux constituem pontos de apoio essenciais para se considerar mais precisamente as
formas de raciocínio que os alunos poderão produzir. Com efeito, o pesquisador para ser
capaz de interpretar os diferentes observáveis, em relação a cada uma das situações, deve
ter considerado prévia e precisamente as formas de raciocínio. Além disso, o observador, ao
contar com uma análise detalhada dos níveis do milieu, é capaz de identificar na produção
do raciocínio dos alunos uma mudança no nível do milieu; em particular, o retorno ao
confronto com a situação objetiva ou a passagem da situação didática para a situação de
aprendizagem. Parece-nos essencial identificar o raciocínio em relação à sua função, o papel
que desempenha está intimamente ligado à situação na qual ele foi produzido. É nesse
sentido que podemos dizer que o modelo de análise do raciocínio tem uma função preditiva
para o pesquisador.
Explicamos, de acordo com o nível de milieu (quadro 1), onde os alunos se encontram,
as diferentes funções abrangidas pelo raciocínio:
-

no nível “heurístico” M-2 (correspondente ao milieu objetivo), as funções podem ser
assimiladas a cálculos exploratórios, conjecturas, iniciativas, desenhos, ...;

-

no nível M-1, (milieu de referência), as funções de raciocínio podem ser declarações de
fórmulas, propriedades e o início da justificação local;

-

no nível M0, na verdade numa situação de dimensão adidática, a institucionalização não é
exclusividade do professor, aliás, este depende fortemente da produção dos alunos.

A dialética signos/milieux é relativamente previsível: no nível M-2 estão mais
associadas às produções de tipo heurístico, e no nível M-1 a fórmulas, asserções gerais,
conjecturas já formalizadas e no nível M0 os signos são principalmente argumentos formais
específicos.

6

Níveis de milieux.
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Na hipótese de que o pesquisador deseje comunicar a engenharia a um professor para
que este leve a sequência aos seus alunos, o modelo7 permite, então, evidenciar as diferentes
formas de raciocínios válidos ou errôneos que os alunos poderiam produzir durante cada
uma das fases. Este conhecimento das formas de raciocínio aparece então como um
elemento particularmente útil para o professor realizar uma gestão didática pertinente das
diferentes fases.
O modelo oferece ao professor a possibilidade de refletir de antemão sobre as formas
e funções do raciocínio que os seus alunos poderão produzir e, assim, permitir-lhe pensar
numa gestão mais eficaz, ou seja, considerando o mais fielmente possível o projeto inicial
do aluno durante as fases de validação e de institucionalização.
Ele também permitirá ao pesquisador realizar a análise a posteriori da sequência; o
que esclareceremos na seção seguinte.

2.2.2 A FUNÇÃO EXPLICATIVA DO MODELO
Desenvolvemos este modelo com o objetivo de analisar os observáveis que refletem
a implementação efetiva do raciocínio dos alunos, bem como a(s) sua(s) função(ões)
durante cada uma das fases da sequência. Para cada uma das fases do desenvolvimento da
sequência estudada, queremos, graças ao modelo, identificar as situações correspondentes
e, assim, determinar o papel que o raciocínio desempenha na situação correspondente.
A metodologia da análise a posteriori
Vamos primeiro apresentar os princípios de decupar a sequência em episódios.
Na didática, o objeto que nos interessa principalmente é o alvo: a ação que é o objeto
principal da análise está centrada em um conhecimento e em suas réplicas, o que o professor
quer ensinar, o que ele ensina efetivamente e o que os alunos darão como sentido ao
desdobramento. Nossa ambição durante a análise a posteriori não é entender a totalidade
dos eventos didáticos produzidos durante a aula, nem mostrar em detalhes como podemos
obter tal entendimento por meio de reduções significativas, mas bastante respeitosas do
método e da contingência. Vamos nos centrar no raciocínio produzido durante cada um dos
episódios estudados: as condições de sua produção (em outras palavras, a identificação do
nível de milieu), suas funções na situação (em relação ao nível de milieu) e seus efeitos sobre
o andamento da aula do ponto de vista de atualização do repertório didático. Este estudo do
raciocínio baseia-se na análise semiótica dos signos emergentes, em conexão com o
repertório de representação mobilizado pelo aluno.
Os eixos privilegiados durante a análise a posteriori
O modelo permite determinar se as questões didáticas de cada uma das fases da
sequência estão de acordo com o projeto do professor; e, igualmente, precisar em uma
situação de validação a natureza e o papel dos argumentos (raciocínio argumentativo)
produzidos por um ou vários alunos, bem como seus efeitos no desenvolvimento da
sequência, em particular do ponto de vista da convicção dos alunos.
7

Implementado pelo pesquisador.
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Do ponto de vista da identificação de conhecimentos e saberes, o modelo oferece a
possibilidade de identificar, o mais fielmente possível, conhecimentos e saberes válidos ou
errados que os alunos mobilizaram para produzir o seu raciocínio, confrontados aos
diferentes milieux. Parece-nos importante determinar a evolução do repertório didático da
turma ao longo da sequência, identificando os saberes pelos quais o professor optou por
iniciar um processo de institucionalização.
Além disso, a função explicativa do modelo é determinante porque permite perceber,
mais precisamente mostrar as diferenças existentes entre o projeto da sequência inicial e a
realidade do desdobramento e aquele de diferentes pontos de vista com o mesmo objetivo:
compreender as razões pelas quais certas fases não produziram os efeitos esperados do
ponto de vista da aprendizagem e do ponto de vista dos comportamentos e as razões pelas
quais as fases, mais precisamente o confronto dos alunos com as situações aninhadas
tornaram possível (ou não) promover a prática do raciocínio e enriquecer o repertório
didático da turma ao permitir que os alunos terem acesso às reais razões do saber.

3. OS RESULTADOS OBTIDOS DURANTE
A EXPERIMENTAÇÃO DO MODELO EM DIVERSAS PESQUISAS
Experimentamos e testamos a relevância do nosso modelo em diferentes áreas da
matemática e em diferentes níveis de ensino: aritmética primária (GIBEL, 2015), geometria
na transição fundamental I-fundamental II (GIBEL; BLANQUART, 2017), análise no
secundário (BLOCH; GIBEL, 2011; GIBEL, 2017, 2020) e no superior (BLOCH; GIBEL, 2019),
bem como álgebra linear no superior (LALAUDE-LABAYLE, 2016).
A análise detalhada da sequência “O maior número”8, realizada a partir do modelo em
Gibel (2015), permitiu evidenciar a produção de inúmeros raciocínios em funções muito
diversas como tomar decisões para produzir uma resposta, justificar a validade de um
programa de cálculo, elaborar um método geral durante a situação de formulação, produzir
conjecturas, organizar as tarefas dentro de um grupo, argumentar, debater a validade dos
métodos, de modo a formular um método cujo domínio de validade seja tão amplo quanto
possível. Além disso, possibilitou estudar a natureza do raciocínio e evidenciar a capacidade
dos alunos do ensino fundamental I de produzir raciocínios na forma de raciocínio por
disjunção de casos e de entrar em processo de prova. Neste estudo, o modelo evidencia a
riqueza do raciocínio produzido, ao vinculá-lo ao conhecimento e aos saberes prévios do
repertório didático sobre as operações elementares e as propriedades da multiplicação
(comutatividade, elemento neutro e distributividade da multiplicação na adição).
Do ponto de vista das formulações, o modelo mostra a evolução dos enunciados em
relação às diferentes situações: passamos da formulação de séries de cálculos aritméticos à
escrita de métodos gerais, de natureza algébrica, para chegar à produção de argumentos
semânticos e sintáticos. Esta evolução pode ser observada em uma situação de formulação
e em uma situação de validação.
A análise semiótica permite evidenciar a defasagem efetiva entre o formalismo
introduzido pelo professor e o repertório didático efetivamente mobilizado pelos alunos ao
longo da sequência. Isto confirma a análise a priori: sendo a situação “final” algébrica, era

8

Implementada no Centro de Observação e Pesquisa em Educação Matemática, Escola Jules Michelet, Talence,
França.
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difícil para os alunos desse nível chegar a uma formulação dessa natureza. O interesse do
modelo está ligado ao fato de permitir estudar o raciocínio produzido, seja ele válido ou não,
de diferentes pontos de vista: a sua função em relação ao nível de milieu correspondente, a
sua natureza e o seu status do ponto de vista semiótico, mas igualmente para identificar o
uso e o nível de atualização do repertório didático. Este estudo, segundo os três eixos
definidos anteriormente, permite determinar a eficácia das situações do ponto de vista da
prática do raciocínio, mas também do ponto de vista da utilização do repertório de
conhecimentos do aluno. Este estudo muito detalhado do raciocínio também permite
considerar um desenvolvimento da engenharia para permitir aos alunos conceberem a
matemática, e mais precisamente as situações de validação, como meio de estudar
precisamente o domínio de validade dos enunciados.
Durante o estudo aprofundado de uma sequência de Análise, visando a construção do
conceito de limite de uma sequência, “O floco de Von Koch” (BLOCH; GIBEL, 2011),
experimentado em uma aula do primeiro ano científico, o modelo nos permitiu analisar o
raciocínio como reativações, mas também confrontos de conhecimentos, sendo o todo
traduzido em situação por enunciados e representações. Para tanto, nós nos apoiamos na
noção de milieu, repertório didático em relação às representações e nível semiótico. O que
destacamos é a progressão de enunciados, conjecturas, decisões, signos associados e a
integração, no sistema organizador, de elementos sintáticos característicos da Análise.
A dimensão adidática aparece como necessária para a produção autônoma do
raciocínio dos alunos. Os milieux oferecem aos alunos a possibilidade de discutir a validade
das conjecturas referindo-se aos elementos, em particular aos sintáticos, que são
introduzidos à medida que a situação se desenvolve. Observe que um milieu de referência,
portando uma necessidade matemática, contém obrigatoriamente elementos sintáticos,
mesmo se estes últimos puderem ser colocados em diferentes registros. Esta dimensão
sintática repousa aqui, é claro, na teoria matemática subjacente (Análise), ensinada mais
tarde.
Também pudemos constatar que as situações de decisão propostas (por exemplo:
pedir aos alunos que se posicionassem sobre uma conjectura posta em debate)
possibilitaram gerar uma grande riqueza de raciocínios, estes últimos referindo-se a
diferentes níveis de milieux, conforme o repertório dos alunos envolvidos.
Nesta pesquisa (BLOCH; GIBEL, 2011), a dimensão semiótica parece essencial: numa
situação em que os milieux são menos definidos, em particular, a identificação do status dos
signos utilizados é um indicador valioso da identificação dos níveis onde se situam os alunos
e os raciocínios. Aqui podemos ver que a entrada na prova da natureza do limite é
acompanhada pela produção de argumentos muito mais rígidos, enquanto as fases
heurísticas são caracterizadas pela presença de numerosas e variadas ações e signos
indiciais. Além disso, a variedade é o que caracteriza os signos icônicos ou indiciais, o que
os torna ricos para a entrada nos raciocínios. Observamos também que as ações, em
diferentes níveis de milieux, muitas vezes se mostram decisivas na constituição do
repertório de representação.
É claro que a complexidade do estudo dos signos e do raciocínio produzidos em
situações didáticas nem sempre nos permite decifrá-los para elucidar sua função; e o mais
importante, isso só pode ser feito a posteriori – isso se trata de uma análise do que foi
produzido na realização efetiva. No entanto, isso esclarece a situação, principalmente do
ponto de vista de sua reprodutibilidade.
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CONCLUSÃO
A teoria das situações didáticas desempenhou um papel decisivo no desenvolvimento
desse modelo. Permitiu-nos caracterizar o raciocínio integrando as condições de sua
elaboração através da identificação dos níveis de mileux e nos forneceu enquadramento e
ferramentas adequadas para realizar uma análise a priori detalhada das situações. Além
disso, levou-nos a construir uma caracterização das funções do raciocínio em relação às
situações.
A semiótica de C.S. Peirce teve um papel decisivo na construção do modelo. Com
efeito, permitiu identificar certas formas de raciocínio que requerem uma análise muito
precisa dos signos; além disso, a sua análise permite evidenciar a evolução do repertório
didático da turma, ao longo da sequência ou do dispositivo didático. A análise dos signos
ocupa um lugar central quando tomamos como objeto de estudo uma sequência de Análise
no secundário; pois, por um lado, a complexidade dos signos é importante do ponto de vista
de sua interpretação e, por outro, os signos de diferentes naturezas (ícone, índice, símboloargumento) coexistem em diferentes níveis de milieux.
A originalidade e o interesse do modelo de análise de raciocínios devem-se
essencialmente ao fato de ele resultar da combinação destes quadros teóricos, permitindo,
assim, abranger uma dimensão da análise global e uma dimensão da análise local. A análise
global está ligada à identificação do nível de milieu que define e traduz o status lógico dos
enunciados no que diz respeito às suas funções; a análise local baseia-se na identificação
peirciana dos signos dando assim para ver o uso e a evolução do repertório por meio das
representações semióticas produzidas pelos diferentes atores da relação didática.
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A LINGUAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS E
MATEMÁTICA: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL DA BASE
NACIONAL COMUM CURRICULAR
THAÍS RIOS DA ROCHA

INTRODUÇÃO
Ao aprofundar-se no estudo das questões relacionadas ao processo de ensino e
aprendizagem na educação básica, verifica-se uma diversidade de abordagens voltadas para
questões epistemológicas, metodológicas, procedimentais, organizacionais, etc. Percebe-se
que a linguagem científica se faz presente em cada uma delas, de modo que os docentes
buscam um aprimoramento de sua prática profissional com o intuito de fazer com que os
estudantes aprendam Ciências de maneira interrelacionada com os fenômenos do mundo,
sem esquecer da linguagem própria e adequada de cada componente curricular e/ou área
do conhecimento. Esta diversidade relacionada ao estudo da linguagem, compreendida por
aspectos psicológicos, sociológicos e etnológicos, é o que a torna ainda mais interessante e
relevante.
Aprender Ciências vai além da aquisição de conteúdos científicos, é uma forma de
cultura que interliga os valores, os procedimentos, as linguagens, entre outros. Carmo e
Carvalho (2009, p. 62) referem-se ao termo “enculturação” ao adotar uma concepção de
aprendizagem, mencionando que “aprender Ciência é se envolver na cultura científica,
apreendendo parte de suas linguagens, métodos, processos e práticas, adquirindo novas
visões de mundo e ampliando as antigas”.
Cabe diferenciar o uso dos termos linguagem e comunicação, sendo a última uma
forma de interação social entre os indivíduos. Já a linguagem pode ser entendida como um
conjunto de sinais orais, escritos e gestuais utilizados pelo homem a fim de transmitir uma
mensagem. Assim como descrito por Vygotsky (2003), a comunicação é a função primordial
da linguagem, por meio das interações sociais estabelecidas. O estudo das diferentes
linguagens ganha uma atenção especial quando voltada para o âmbito escolar, em suas
diferentes etapas de ensino, uma vez que está intimamente associada ao preparo das
crianças e jovens para o exercício da cidadania, os quais irão enfrentar os desafios da vida
adulta.
Com o intuito de orientar os professores, diretores e coordenadores pedagógicos
quanto à construção de um currículo escolar único e mínimo, instituiu-se a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) no ano de 2018, para todas as etapas de ensino. Analisando-se
este documento, foi possível perceber uma ênfase no uso cuidadoso da linguagem científica,
a fim de que os estudantes se apropriem dos termos e conhecimentos inerentes a cada
componente curricular.
A BNCC foi elaborada tendo por base os documentos legais que precedem a sua
publicação, sendo eles a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96
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(BRASIL, 1996), o Plano Nacional de Educação vigente e as Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2013). Todos esses documentos reforçam a
importância da contextualização na educação. Para além das conexões entre os
conhecimentos científicos de diferentes componentes curriculares, as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2010) apresentaram um
conceito amplo ao se referir à contextualização, reduzindo as fronteiras das áreas de
conhecimentos.
Muitas vezes, como exemplo na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, as
contextualizações permanecem no âmbito da Química, Física e Biologia, sem explorar o que
está além destas fronteiras, uma diversidade de relações que podem ser estabelecidas entre
os sujeitos da escola, apoiadas na centralidade do diálogo, colaboração e aprendizagens. De
uma maneira mais abrangente, ressaltam que a contextualização se refere “a inclusão, a
valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural
resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade” (BRASIL, 2010, p.
17).
Esta visão nos mostra que contextualizar os conteúdos dos componentes curriculares
está intimamente atrelado às significações dos estudantes. Os assuntos devem muito mais
do que despertar a atenção, apresentar relações com a realidade que os cerca, a fim de
engajar os estudantes quanto ao entendimento dos fenômenos, à luz da Ciência.
Wartha, Silva e Bejarano (2013) mencionam que o termo contextualização,
frequentemente mencionado nos documentos oficiais, é proveniente do verbo contextuar,
derivando a palavra contextuação. Para os autores, “contextuar seria uma estratégia
fundamental para a construção de significações na medida em que incorpora relações
tacitamente percebidas” (WARTHA, SILVA e BEJARANO, 2013, p. 86). Para Machado (2006,
p. 145) “a contextuação enriquece os canais de comunicação entre a bagagem cultural,
quase sempre essencialmente tácita, e as formas explícitas ou explicitáveis de manifestação
do conhecimento”.
Além disso, é importante atentar-se ao fato de que há diferentes níveis de
contextualização, que vão desde uma simples exemplificação, muitas vezes utilizada com a
finalidade de sanar a curiosidade dos estudantes sobre determinado fato do cotidiano, até
a organização de projetos que visam a relação entre a ciência, tecnologia e sociedade com
vistas a conhecer para transformar a realidade em que vivem (SILVA; MARCONDES, 2010;
SANTOS; MELO, 2020).
Avançando um pouco mais nas sugestões apresentadas na BNCC quanto às formas de
organização dos currículos escolares, é mencionada a interdisciplinaridade com o intuito de
“fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais
dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem”
(BRASIL, 2018, p. 16). Sem dúvida este é um desafio a ser enfrentado, uma vez que ainda
prevalece a concepção de que o currículo se restringe aos conteúdos pré-determinados para
serem trabalhados ao longo do ano letivo em cada componente curricular.
Conforme bem explicita Saviani (2016, p. 56), “currículo é tudo o que a escola faz,
assim não faria sentido falar em atividades extracurriculares”. A palavra currículo tem
adquirido diversos sentidos, estando associada aos conteúdos escolares, experiências de
aprendizagem, aos objetivos e a avaliação. O termo expressa as diversas ênfases,
posicionamentos ideológicos e visões sobre o que se considera educação e a maneira como
são realizadas as ações nas escolas. Desta forma, entende-se que não há um significado
único, certo ou errado, para o currículo, e sim diferentes pontos de vista sobre o assunto
(MOREIRA, 1999; JAEHN, 2012).
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A ênfase na BNCC para a realização de práticas interdisciplinares visa romper com o
ensino fragmento, centrado única e exclusivamente nas especificidades de cada
componente curricular. A organização por áreas do conhecimento representa um avanço
quanto ao fortalecimento das relações, possibilitando o desenvolvimento de um trabalho
colaborativo, com base na contextualização com o uso de temas interconectados com a
realidade escolar. É primordial que para a realização de uma ação interdisciplinar os
envolvidos façam parte de todos as etapas, desde o planejamento até a execução da prática
pedagógica. Fazenda (1997) já mencionava que:
Exercitar uma forma interdisciplinar de teorizar e praticar educação demanda, antes de
mais nada, o exercício de uma atitude ambígua. Tão habituados nos encontramos à
ordem formal convencionalmente estabelecida, que nos incomodamos ao sermos
desafiados a pensar com base na desordem ou em novas ordens que direcionem
ordenações provisórias e novas (FAZENDA, 1997, p. 23-24).

Esta “desordem” mencionada pela autora faz com que saiamos de um lugar de
conforto, rompendo com as barreiras disciplinares em prol de uma educação dialógica. Esta
dificuldade, por vezes enfrentada, reflete o modo com que os cursos de formação inicial
docente eram estruturados, onde muitos dos professores foram formados em um modelo
centrado quase que exclusivamente na apropriação de conhecimentos científicos de sua
área, desvinculados das questões educacionais essenciais para a docência. O modelo 3+1,
conhecido como um modo de organização curricular em cursos de licenciatura, determina
para os três primeiros anos da graduação somente disciplinas específicas sobre os
conteúdos científicos, sendo o último ano destinado para a realização de disciplinas
pedagógicas (PEREIRA, 1999). A partir da instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 2002), os cursos iniciaram um processo de
reestruturação com o intuito de vincular essas disciplinas ao longo da formação acadêmica.
Com base nessas reflexões iniciais iremos analisar quais aspectos apresentados pela
BNCC são relevantes ao tratarmos do uso da linguagem no ensino de Ciências e Matemática,
bem como as sugestões didático-metodológicas como forma de atingir as competências
específicas. Antes mesmo de atentar-se às especificidades de cada uma das etapas, se faz
necessário olharmos para as competências gerais da educação básica apontadas logo na
seção introdutória deste documento oficial. Segundo Zabala (2014, p.11), “competência
consistirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas quais
se mobilizam, ao mesmo tempo e de forma inter-relacionada, componentes atitudinais,
procedimentais e conceituais”.
Dentre as 10 competências apresentadas na BNCC, ressaltam-se duas delas que estão
intimamente associadas à natureza científica e ao uso de sua linguagem. A primeira
competência que será destacada, caracterizada como a segunda competência geral, reforça
a necessidade de realização de uma abordagem própria das ciências, pautada em um ensino
por investigação (CARVALHO, 2018), o qual possui como pontos fundamentais a formulação
de problemas, levantamento de hipóteses, bem como uma análise crítica pautada nos
conhecimentos das diferentes áreas, a fim de buscar soluções para o problema levantado
inicialmente. Outro aspecto também mencionado refere-se à busca de soluções
tecnológicas, o que demonstra o papel essencial que as tecnologias da informação e
comunicação possuem em nosso âmbito escolar. O segundo destaque está vinculado à
quarta competência geral da educação básica, a qual refere-se exclusivamente ao uso de
variadas linguagens, desde a artística à visual-motora, como Libras.
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Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital -, bem como conhecimentos das linguagens artística,
matemática e científica, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento
mútuo. (BRASIL, 2018, p. 08).

Um ponto que chama a atenção é a ênfase na distinção entre a linguagem matemática
e a científica. É primordial fazer com que os estudantes compreendam a linguagem
matemática, uma vez que para o seu entendimento deve-se aliar a linguagem natural (oral,
escrita e visual) expressa na língua materna com as terminologias próprias da matemática
(FARIAS; COSTA, 2020; LORENSATTI, 2009). Para Granell (2003, p. 28), a linguagem
matemática é
compreendida como organizadora de visão de mundo, deve ser destacada com o
enfoque de contextualização dos esquemas de seus padrões lógicos, em relação ao valor
social e à sociabilidade, e entendida pelas intersecções que a aproximam da linguagem
verbal. (GRANELL, 2003, p. 28).

Muitas vezes as dificuldades detectadas na educação matemática referem-se às
frágeis intersecções entre a linguagem matemática e verbal, evidenciadas no momento de
leitura e interpretação de um exercício matemático, bem como a extração de informações
de enunciados (LORENSATTI, 2009). Buscando familiarizar os estudantes com a linguagem
matemática, se torna essencial apresentar a eles as relações existentes entre o homem e a
natureza, evidenciando que a matemática também se caracteriza como uma atividade
humana e necessária para explicar os fenômenos do mundo (CAMPOS e FUHR, 2017).
Pontes (2019, p. 10) reforça que “a sociedade deve exigir que a prática pedagógica do ensino
e aprendizagem de matemática, nas bancas escolares, seja condizente com sua importância
para a existência de tudo”, corroborando com os ideais que constam na BNCC.
Partindo das ideias apresentadas até o momento, a seguinte inquietude deu origem a
este trabalho: De que forma as linguagens científica e matemática estão apresentadas no
documento da Base Nacional Comum Curricular?
Com o intuito de responder a esta questão problematizadora, este trabalho tem por
objetivo “compreender as relações entre a linguagem e o ensino de Ciências e Matemática
que constam na Base Nacional Comum Curricular, para as etapas de ensino fundamental e
médio da educação básica”. Buscando alcançar este objetivo, realizou-se uma pesquisa
documental a fim de perceber as diferentes intersecções existentes, com o intuito de
ressaltar os principais pontos apontados no documento, evidenciar as sugestões quanto ao
planejamento didático-pedagógico, bem como apresentar pesquisas na área que visam
clarificar os tópicos colocados em destaque com base na análise deste documento oficial.

1. METODOLOGIA
Adotou-se uma abordagem qualitativa por entender que a pesquisa documental
requer do pesquisador um olhar crítico e reflexivo frente as informações e ideias que
constam no material de análise (FLICK, 2013). Além do mais, enquadra-se como um estudo
exploratório justamente por possuir como principal objetivo o aprimoramento de ideias, a
partir de um mergulho do pesquisador quanto ao problema a ser investigado com vistas a
sua explicitação (GIL, 2002). Como fonte de dados, realizou-se uma pesquisa documental
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com o intuito de analisar o documento público e oficial da Base Nacional Comum Curricular,
em uma perspectiva da linguagem científica e matemática. Para Gil (2002, p. 47), “algumas
pesquisas elaboradas com base em documentos são importantes não porque respondem
definitivamente a um problema, mas porque proporcionam melhor visão desse problema
ou, então, hipóteses que conduzem a sua verificação por outros meios”.
Com base no processo sugerido por Gil (2002), para a realização de uma pesquisa
documental, este trabalho está estruturado em cinco etapas, sendo elas: 1) escolha do tema;
2) delimitação do tema; 3) formulação do problema; 4) leitura do material; 5) organização
e análise do material. A descrição de cada uma das etapas apresenta-se no Quadro 1.
Delineamento e descrição da pesquisa
Etapa 1
Escolha do tema
Etapa 2

Delimitação do tema

Etapa 3

Formulação do problema

Etapa 4
Etapa 5

Leitura do material
Organização e análise do
material

Menção à linguagem matemática e científica no documento
oficial da BNCC.
Análise documental para as seguintes áreas:
-Ensino Fundamental (EF): Ciências da Natureza e
Matemática;
-Ensino médio (EM): Ciências da Natureza e suas
Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.
De que forma a linguagem científica e matemática está
apresentada no documento da Base Nacional Comum
Curricular?
Leitura analítica seguida da interpretativa.
Estabelecimento de categorias de análise.

Quadro 1 – Etapas e descrição da pesquisa documental
Fonte: Autor.

A escolha pela análise da BNCC partiu da constatação de que as escolas de educação
básica deveriam alinhar os seus currículos e propostas pedagógicas até o início de 2020,
para que haja uma completa implementação no ano de 2022 (BRASIL, 2018). Acredita-se
que este período tão importante e necessário à comunidade escolar, será marcado por
aprofundamentos teóricos, leituras e discussões a fim de compreender as diferentes
possibilidades do trabalho pedagógico, fazendo com que esta distância entre o que está
documentado e o que de fato é realizado na prática, diminua.
Como experiência de uma professora de Química do ensino médio, percebo um
movimento na escola em prol do conhecimento e aprimoramento profissional, modificando
a cada dia a dinâmica escolar. Com a BNCC, o diálogo entre os professores da área se tornou
mais frequente, na busca por novas maneiras de trabalhar colaborativamente. Estamos nos
adaptando a este currículo comum, na certeza de que novas leituras e diálogos
proporcionarão novas interpretações voltadas a um ensino cada vez mais centrado no
estudante, com base em suas interações e vivências de mundo.
A escolha pela análise documental para a área de Ciências da Natureza e de
Matemática deve-se a estreita relação entre as duas, sendo fundamental que o aluno
compreenda a linguagem matemática e a utilize a fim de clarificar e compreender os fatos e
situações do dia a dia. A questão problematizadora que norteia esta pesquisa originou-se
com base no anseio enquanto professora e pesquisadora, em perceber como a linguagem é
abordada neste documento oficial.
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A leitura do material ocorreu em duas etapas subsequentes, leitura analítica e
interpretativa. A leitura analítica refere-se à organização das informações contidas no
material de análise, identificando e sistematizando as ideias na busca de subsídios para
responder à questão problematizadora. A leitura interpretativa é mais complexa, pois neste
momento são atribuídos significados e estabelecidas relações entre as informações com a
inquietação inicial da pesquisa (GIL,2002). A fim de elucidar esta etapa de análise dos dados,
elencou-se duas categorias a priori, sendo elas: A) BNCC, linguagem e alfabetização
científica e, B) Proposições didático-metodológicas para a educação básica.

2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em cada categoria de análise serão apresentadas as relações entre as linguagens e o
ensino de Ciências e Matemática, com o intuito de clarificar, especialmente as docentes, os
pontos relevantes deste documento quanto ao uso e explicitação das diferentes linguagens.
Além disso, pretende-se apresentar quais são as proposições didático-metodológicas
sugeridas na BNCC para serem incluídas no currículo escolar e no planejamento do
professor.

2.1 BNCC, LINGUAGEM E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA
Conforme evidenciado na delimitação da pesquisa, nesta categoria as relações
analisadas estarão voltadas para as etapas de ensino fundamental (EF) - compreendida
pelos anos iniciais e finais e ensino médio (EM). O Quadro 2 apresenta um panorama geral
acerca das relações entre as diferentes linguagens e as áreas do conhecimento descritas.
Um olhar sobre a linguagem descrita na Base Nacional Comum Curricular
Área do conhecimento
Descrição
Área da Matemática (EF)
Neste momento sugere-se a introdução e o fortalecimento do
letramento matemático.
Área de Matemática e suas O ensino médio é visto como uma oportunidade para a ampliação do
Tecnologias (EM)
letramento matemático iniciado na etapa anterior.
Área de Ciências da Natureza (EF)
Nesta etapa de ensino a área do conhecimento deve ter um
compromisso com o desenvolvimento do letramento científico.
Área de Ciências da Natureza e suas O letramento científico é ampliado à investigação de situaçõesTecnologias (EM)
problema, avaliando com os conhecimentos científicos e tecnológicos
e suas implicações para a sociedade e o ambiente.

Quadro 2 – Menção à linguagem em diferentes etapas de ensino e áreas do conhecimento
Fonte: Autor.

Como ponto de partida para a análise documental, em um momento prévio às
questões da linguagem no ensino de Ciências e Matemática, se faz pertinente abordar,
mesmo que de forma breve, quais são as características evidenciadas em nossas crianças e
jovens. Inclusive, o professor poderá atentar-se quanto aos interesses dos seus estudantes
a fim de aproximá-los quanto ao estudo das Ciências, propiciando a eles uma liberdade em
expressar suas ideias e mediando este processo com o objetivo de estimular a habilidade de
argumentação com base nos conhecimentos científicos e tecnológicos. Também é
fundamental propiciar um espaço para que eles expressem os seus anseios, sentimentos e
emoção, a partir do estabelecimento de um ambiente seguro, baseado na interação e
dinamicidade em sala de aula.
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Por ser a etapa mais longa, uma vez que é compreendida por nove anos de
escolarização, o ensino fundamental acompanha o desenvolvimento dos estudantes, desde
mudanças físicas até aquelas relacionadas aos aspectos cognitivos e emocionais, em que há
o estabelecimento de relações da criança consigo mesma e com o mundo que a cerca.
É nesta etapa em que os estudantes entram em contato com as diferentes linguagens,
se envolvendo com a linguagem escrita e matemática e participando socialmente por meio
deste letramento. Conforme evidenciado na BNCC (BRASIL, 2018, p. 58), neste momento “os
alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres
científicos, desenvolvendo observações, análises, argumentações e potencializando
descobertas”.
Além disso, é um momento marcado pela transição entre a infância e a adolescência,
caracterizando-se como sujeitos que possuem suas singularidades e que estão em
desenvolvimento de sua identidade, construídas com base nas interações sociais e culturais
em que vivem. Os nossos jovens fazem parte da geração Z, caracterizada por indivíduos
nascidos após a segunda metade da década de 1990, quando o uso da internet se
intensificou no mundo.
Também são conhecidos como nativos digitais, pois nasceram em um ambiente
totalmente tecnológico, utilizam as tecnologias e mídias digitais de forma intuitiva, bem
como possuem uma grande facilidade de adaptação quanto ao surgimento de novidades. As
pessoas desta geração recebem vários estímulos e informações, bem como resolvem
diversas tarefas ao mesmo tempo com muita destreza e agilidade.
Entretanto, estas constantes notificações podem interferir na atenção do estudante,
uma vez que é periférica e menos focada no objetivo, podendo impactar inclusive na
memória de longo prazo e no desenvolvimento de esquemas mentais (KÄMPF, 2011;
PASSERO; ENGSTER; DAZZI, 2016). Referindo-se a cultura digital, foram descritos na BNCC
alguns pontos que devem ser observados pelos profissionais da educação.
Essa cultura também apresenta forte apelo emocional e induz ao imediatismo de
respostas e à efemeridade das informações, privilegiando análises superficiais e o uso
de imagens e formas de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e
argumentar característicos da vida escolar. (BRASIL, 2018, p. 61).

Para isso, o professor deve estar atento a estas questões e incluir em seu
planejamento pedagógico o uso das tecnologias da informação e comunicação com a
finalidade de promover novos modos de aprendizagem, a partir de direcionamentos que
estimulem a pesquisa, a interação entre os sujeitos e o compartilhamento de significados
(BRASIL, 2018).
Quanto às relações entre a linguagem e a área de Matemática para o ensino
fundamental, o letramento matemático deve ser desenvolvido a fim de que os estudantes
utilizem os conceitos e ferramentas da matemática para identificar e resolver problemas
que se apresentam à nossa volta, visando explicar e compreender os fenômenos do mundo
(ARRUDA; FERREIRA; LACERDA, 2020). Na BNCC, o letramento matemático é caracterizado
como:
as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação
e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos,
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. (BRASIL, 2018, p.266).
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Para o componente curricular de Matemática, também evidenciam-se relações com a
cultura digital, por meio do estímulo ao desenvolvimento do pensamento computacional,
sendo identificado também em uma das competências específicas de matemática para o
ensino fundamental, ao reforçar que os estudantes devem enfrentar situações-problema em
múltiplos contextos, expressar suas respostas e realizar conclusões com o uso de diferentes
registros e linguagens, tais como gráficos, esquemas, registros escritos, bem como
linguagem para descrever algoritmos como fluxogramas e dados (BRASIL, 2018).
A etapa do ensino médio, para a área de Matemática e suas Tecnologias, é o momento
em que há consolidação e aprofundamento das aprendizagens essenciais adquiridas na
etapa anterior, possibilitando assim, uma visão mais integrada da Matemática. Esta
ampliação do letramento matemático requer um maior envolvimento dos estudantes na
medida em que novos conhecimentos vão sendo adquiridos, a partir do estabelecimento de
investigações e resoluções de problemas, os quais necessitam de um maior
aprofundamento, reflexão, argumentação e abstração. Dentre as competências específicas
para esta área do conhecimento, espera-se que os estudantes compreendam e utilizem os
“diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico,
computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas”
(BRASIL, 2018, p. 531).
Silva e Silva (2020) investigaram as causas das dificuldades de compreensão da
linguagem matemática por parte de estudantes do 9º ano do ensino fundamental. A recolha
de dados deu-se a partir da observação participativa, entrevista semiestruturada, diário de
campo e material dos alunos. Ao acompanhar a realização de atividades em sala de aula, os
autores perceberam que “a não compreensão da linguagem matemática é um dos motivos
da não resolução das atividades ou da utilização de processos errôneos” (SILVA e SILVA,
2020, p. 13). Deste modo, evidencia-se a necessidade de uma maior atenção por parte dos
docentes quanto ao uso e compreensão da linguagem matemática caracterizada por
símbolos próprios, expressões, gráficos, regras, etc, primordial para uma efetiva
aprendizagem neste componente curricular.
Muitas vezes os professores questionam-se acerca das dificuldades dos seus
estudantes, buscando compreender se é um problema associado a matemática e/ou a língua
portuguesa, referindo-se a leitura e interpretação de enunciados, especialmente em
atividades de resolução de problemas, uma vez que “ler a ordem de um exercício
matemático ou extrair informações de um problema expresso em língua natural e codificálas em uma ou mais sentenças matemáticas nem sempre é uma tarefa fácil [...]”
(LORENSATTI, 2009, p. 91).Buscando minimizar esta dicotomia, como sugestão, a autora
sugere que os professores de Matemática e Língua Portuguesa trabalhem
colaborativamente, orientando os estudantes para a leitura de textos que contenham
informações numéricas, estimulando a linguagem matemática e a compreensão leitora.
Voltando-se para a área de Ciências da Natureza, discutir em sala de aula os avanços
da ciência e da tecnologia, bem como analisar criticamente os pontos positivos e aqueles
que merecem atenção quanto as implicações para a sociedade e o ambiente, são tópicos que
se apresentam fortemente na BNCC. O letramento científico se fortalece na medida em que
prepara os estudantes para o exercício da cidadania, fazendo com que entrem em contato
com diferentes conhecimentos necessários para a promoção de debates e tomada de
decisões acerca dos problemas que se apresentam em nosso dia a dia. No documento da
BNCC, o letramento científico “envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo
(natural, social e tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos
e processuais das ciências” (BRASIL, 2018, p. 321).
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Neste documento oficial é empregado o termo letramento científico, entretanto sabese que na literatura da área de Ensino de Ciências também são utilizados termos como
alfabetização científica e enculturação científica (BRITO; FIREMAN, 2016; SANTOS, 2007).
Sasseron e Carvalho (2011) ao realizarem uma revisão bibliográfica sobre o conceito de
Alfabetização Científica constataram que a expressão inglesa vem sendo traduzida como
letramento científico, já as expressões francesas e espanholas referem-se à alfabetização
científica. Outro ponto que chama a atenção é a constatação realizada por Fourez (1994)
acerca da tradução do termo. O autor mencionou que nos documentos da UNESCO o termo
“literacy” como parte da expressão “scientific and technological literacy” foi traduzido pela
palavra “cultura” e não “alfabetização”.
Apesar da existência de diferentes termos e pontos de vista, como ponto em comum,
a comunidade científica preocupa-se com um ensino de Ciências voltado aos interesses dos
estudantes, a fim de que eles possam investigar os fenômenos naturais e problemas
ambientais e tecnológicos, avaliar, discutir e argumentar, à luz dos conhecimentos
científicos, para que sejam cidadãos críticos atuantes em nossa sociedade. Para Chassot
(2003, p. 91) “ser alfabetizado cientificamente é saber ler a linguagem em que está escrita a
natureza. É um analfabeto científico aquele incapaz de uma leitura do universo”.
Sasseron e Carvalho (2011) apontam três eixos estruturantes da Alfabetização
Científica que devem ser considerados no momento do planejamento docente:
compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais;
compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua
prática, e entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio
ambiente. Acrescentam ainda que
para o início do processo de alfabetização científica é importante que os alunos travem
conhecimento de artifícios legitimamente associados ao trabalho do cientista como, por
exemplo, o levantamento e teste de hipóteses na tentativa de resolução de um problema
qualquer sobre o mundo natural, o uso do raciocínio lógico como forma de articular
suas ideias e explicações e linguagem em suas diversas modalidades (escrita, gráfica,
oral e gestual) como requisito para a argumentação e justificativa de ideias sobre o
mundo natural (SASSERON; CARVALHO, 2007, p. 5).

Entretanto, apesar das conceituações e estruturações de eixos a fim de que se possa
compreender melhor as características de um ensino pautado na alfabetização científica,
acredito que muitos docentes devem realizar o seguinte questionamento: “e agora, por onde
eu começo?”. Este questionamento é natural e demonstra a vontade em assumir uma
postura diferenciada frente aos estudantes. Carvalho (2011) considera que os professores
devem ter a habilidade de fazer com que os educandos argumentem em sala de aula, pois a
partir da explicação eles desenvolvem o pensamento racional.
A prática em questionar os estudantes sobre um assunto ou conteúdo muitas vezes é
frequente na sala de aula, mas basta um breve silêncio da classe que logo as respondemos.
É importante respeitar o ritmo de cada estudante, propiciando um momento para que ele
avalie os questionamentos e faça inferências sobre eles. Para desenvolver esta habilidade
sugere-se a realização de pequenas questões a fim de criar um ambiente encorajador e
envolvente.
O papel da linguagem também é evidenciado por Carvalho (2011) como sendo uma
das habilidades necessárias aos professores, ao transformar a linguagem cotidiana em
linguagem científica. Para isso, o professor deve estimular a classe a fazer leituras e
explicações orais por meio de debates, visando constatar se há compreensão quanto aos
símbolos, fórmulas, imagens, gráficos, etc., próprios da linguagem científica. Por fim, é
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importantíssima no contexto deste trabalho, a habilidade de introduzir os alunos nas
linguagens da Matemática. Buscando essa inserção, o professor deve “integrar discurso
verbal, expressões matemáticas, representações gráficas e visuais, e nesse processo de
ensino criar um ambiente tal que o aluno, pouco a pouco, vá também construindo os seus
significados com as diferentes linguagens” (CARVALHO, 2007, p. 41).
Assim como constatado para a área de Matemática, novamente é evidenciada a
importância do uso das tecnologias da informação e comunicação e sua inserção no âmbito
escolar, para que os estudantes possam “se comunicar, acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética” (BRASIL, 2018, p. 324).
A respeito das aprendizagens essenciais para a etapa do ensino fundamental, estão
estruturadas na BNCC com base em três unidades temáticas: Matéria e Energia,
compreendendo o estudo dos materiais e suas transformações, bem como a análise de tipos,
fontes e usos de energia; Vida e Evolução, caracterizada pelo estudo de assuntos
relacionados aos seres vivos; Terra e Universo, com base na compreensão de características,
composição, localização e movimento da Terra, Sol, Lua e outros corpos celestes.
Mencionam ainda que estas três unidades devem ser trabalhadas de maneira integrada,
sendo contemplados temas transversais, tais como ambiente, saúde, tecnologia e
sustentabilidade socioambiental. Relacionada à linguagem científica, destaca-se a terceira
competência específica para a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – Ensino
Médio:
Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e
tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens
próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas
locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos
variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais
de informação e comunicação (TDIC). (BRASIL, 2018, p. 553).

Com o aprofundamento das unidades temáticas descritas para o EF, ao ingressar no
ensino médio, além da compreensão das relações entre a ciência e tecnologia, devem ser
possibilitadas novas visões de mundo com base nos conhecimentos necessários para a
solução de problemas cotidianos, aprimorando assim o letramento científico com o intuito
de compreender as linguagens específicas da área.
São diversas as expressões e termos característicos da área das Ciências da Natureza,
como exemplo, os estudantes se aprofundarão quanto ao estudo dos conceitos de
dissolução, oxidação, polarização, evolução, entre outros. Além disso, serão estudadas
unidades de medidas adequadas a diferentes grandezas como também realizados processos
de investigação científica recorrendo a linguagem matemática, verbal e digital para a sua
divulgação. Não podemos esquecer a etapa importante de socialização e discussão das
ideias e ações implementadas, pois estimulam o raciocínio lógico e a argumentação quanto
aos temas de nossa sociedade.
Como um dos elementos fundamentais, reforça-se a necessidade de uma
contextualização social, histórica e cultural da ciência e da tecnologia, contemplando
aspectos relacionados à natureza da ciência (PRAIA; GIL-PÉREZ; VILCHES, 2007). No que se
refere à contextualização histórica, sugere-se na BNCC uma abordagem dos conhecimentos
científicos que evidencie as construções coletivas ao longo do tempo, com suas dificuldades
e contradições, associadas aos diferentes momentos políticos, econômicos, sociais e
culturais de cada época (BRASIL, 2018).
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2.2 PROPOSIÇÕES DIDÁTICO-METODOLÓGICAS
PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
Nesta categoria de análise serão abordadas as proposições didático-metodológicas
sugeridas pela BNCC para inclusão no currículo escolar. Assim como na categoria anterior,
os olhares estão voltados para as áreas de Matemática e Ciências.
Para a Matemática, tanto na etapa de ensino fundamental como no ensino médio, no
documento oficial são enfatizados os processos matemáticos de resolução de problemas, de
investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem. Referem-se como “objeto e
estratégia para a aprendizagem”, essenciais para o letramento matemático e para o
desenvolvimento do pensamento computacional.
Para a unidade temática “Números”, voltada aos anos finais do EF, sugere-se a
abordagem dos assuntos relacionados à economia e finanças, com o intuito de promover
uma educação financeira. Além disso, apresentam como proposta um projeto
interdisciplinar que envolva a história e suas relações com dinheiro, tempo, consumo,
impostos, etc. Também se identificou o estabelecimento de relações com outras áreas do
conhecimento ao tratar da unidade temática “Grandezas e medidas”. Como exemplo, a
relação com o componente curricular Ciências, ao abordar assuntos como densidade e
escalas do sistema solar, ou ainda com a Geografia, abordando a densidade demográfica,
escalas de mapas, entre outros.
Dentre os recursos didáticos mencionados na BNCC para uso na área de Matemática,
estão os jogos, vídeos, ábacos, calculadoras, planilhas eletrônicas, aplicativos e softwares.
No entanto, é importante ressaltar que as atividades envolvendo estes materiais e
ferramentas devem possuir uma finalidade pedagógica, para que não fique somente no
âmbito da ludicidade (CUNHA, 2012).
Para a área de Ciências da Natureza, sugere-se o estímulo e apoio aos estudantes para
a realização de atividades investigativas e a socialização das hipóteses levantadas a fim de
responder aos questionamentos iniciais. Conforme evidenciado na BNCC (BRASIL, 2018).
O processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos
estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a
situações didáticas planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a
possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua
compreensão acerca do mundo em que vivem (BRASIL, 2018, p. 322).

Aliado ao trabalho investigativo, evidencia-se a implementação de atividades
experimentais, pesquisas de campo, com o aporte das tecnologias digitais da informação e
comunicação (TDIC), tão presente em nossas vidas atualmente. Para além da manipulação
desses artefatos digitais, sugere-se o estímulo ao pensamento computacional e à cultura
digital.

2.2.1 UM OLHAR PARA A RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS E O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO
São diversas as investigações sobre o uso da metodologia de resolução de problemas
na educação matemática (PONTES, 2018; VALE; PIMENTEL; BARBOSA, 2015).Quanto ao
termo resolução de problemas, “refere-se a tarefas matemáticas que têm o potencial de
proporcionar desafios intelectuais para melhorar o entendimento e desenvolvimento
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matemático dos estudantes” (CAI; LESTER, 2012, p. 148).De uma maneira breve, mas que a
descreve bem, Romanatto (2012, p. 302) aponta que “solucionar problemas não é apenas
buscar aprender Matemática e, sim, fazê-la”. No documento da BNCC fica claro a
importância de realizar atividades que envolvam uma situação-problema, deixando de lado
a mera resolução de exercícios baseados na repetição e aplicação direta de conceitos (POZO;
CRESPO, 2009).
Buscando auxiliar os professores que almejam implementar a metodologia de
resolução de problemas em suas aulas, o Grupo de Trabalho e Estudos em Resolução de
Problemas (GTERP) da Universidade Estadual Paulista (UNESP)elaborou um roteiro
constituído de dez etapas, conforme descritas na Figura 1.

Figura 1–Ensino-aprendizagem-avaliação de Matemática através da Resolução de problemas
Fonte: Allevato e Vieira, 2016, p. 119.

Na etapa 1, caracterizada pela elaboração ou escolha de um problema para ser o ponto
de partida das atividades, é elencado um novo conteúdo matemático a ser ensinado e
aprendido. Logo após (etapa 2), por meio da leitura individual, os estudantes irão utilizar
os seus conhecimentos prévios a fim de compreender a situação e buscar maneiras para
resolvê-la, para então discutir em pequenos grupos com base naquilo que é de seu
conhecimento, visando novas compreensões sobre o assunto (etapa 3). Neste momento o
apoio do professor, enquanto mediador do processo, é fundamental. Ao circular pela classe,
dúvidas poderão ser sanadas quanto à interpretação do problema e compreensão da
notação científica (etapa 4).
Durante o tempo disponibilizado para resolverem o problema (etapa 5), o professor
incentiva a troca de ideias e organiza o ambiente escolar (lousa ou uso do computador e
projeção multimídia) para que os grupos apresentem as suas resoluções (etapa 6). Neste
momento, provavelmente as respostas irão contrastar, especialmente quanto aos processos
para se chegar ao resultado. Esta diversidade de soluções é muito importante, pois assim
eles irão comparar as respostas, refletir sobre a resolução de seu grupo, bem como
argumentar e defender seu ponto de vista (etapa 7).
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Na etapa 8 o professor irá direcionar a discussão com o intuito de chegar a um
consenso sobre a solução do problema, apresentando, na etapa 9, uma formalização
matemática (conceitos, definições, linguagem matemática apropriada etc.). Por fim (etapa
10), há a proposição de novos problemas que buscam avaliar as aprendizagens ao longo do
processo, podendo este ser reiniciado a partir do surgimento de novas questões
problematizadoras (ALLEVATO; VIEIRA, 2016; ONUCHIC, 2013; ONUCHIC; ALLEVATO,
2011). Conforme evidenciado por Allevato e Vieira (2016),
Ao contrário do que se observa nas aulas ditas “tradicionais” e, inclusive em diversos
livros didáticos, os problemas não são mais deixados para o final do processo. Eles são, sim,
propostos no início das atividades e a aprendizagem vai realizar-se a partir e ao longo
(através) da sua resolução (ALLEVATO; VIEIRA, 2016, p. 120).
Como forma de exemplificação do uso destas etapas, os autores apresentaram uma
pesquisa realizada com estudantes do 6º ano do ensino fundamental, sendo proposta
tarefas com resolução de problemas sobre perímetro e área de regiões retangulares.
Para a área de Ciências da Natureza, sugere-se na BNCC que os estudantes sejam
estimulados para o planejamento e realização de atividades investigativas, buscando
superar o ensino experimental pautado em atividades pré-determinadas exclusivamente
pelo professor a fim de seguir instruções para se chegar a um resultado final satisfatório,
limitando-se à manipulação de materiais e a verificação na prática da aplicação de uma
teoria estudada previamente. Nesse sentido, foram sugeridas quatro etapas que elucidam o
trabalho baseado em atividades investigativas, sendo elas:
i.

Definição de problemas: os questionamentos emergem da observação do mundo que
nos cerca ou de uma problemática identificada na região e/ou comunidade escolar. A
partir da questão-problema estabelecida é o momento de levar hipóteses com vistas a
sua solução.

ii.

Levantamento, análise e representação: os estudantes irão realizar pesquisas em
diversas fontes com o intuito de avaliar informações, coletar e analisar dados, bem como
elaborar explicações com o uso de argumentos com base nos conhecimentos científicos.

iii.

Comunicação: momento destinado para a socialização das considerações que visam
responder ao questionamento inicial, apresentando os dados, preferencialmente de
forma oral, para que haja um momento de discussão com colegas e professores.

iv.

Intervenção: com base nos conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores, é
fundamental que os estudantes proponham ações para melhorar a qualidade de vida
individual, coletiva e socioambiental.

Complementam ainda, mencionando que a abordagem investigativa “deve ser
desencadeada a partir de desafios e problemas abertos e contextualizados, para estimular
a curiosidade e a criatividade na elaboração de procedimentos e na busca de soluções de
natureza teórica e/ou experimental” (BRASIL, 2018, p. 551). Nesse sentido, para além das
atividades experimentais realizadas no laboratório escolar de Ciências, também podem ser
desenvolvidos problemas não experimentais envolvendo simulações, imagens, textos de
divulgação científica, história em quadrinhos etc.
Conforme os aspectos históricos apresentados por Zômpero e Laburú (2011), a
preocupação quanto ao estímulo para a inserção de atividades investigativas na educação
científica surgiu ainda no século XIX, com a introdução das ideias de John Dewey que trouxe
a perspectiva de inquiry, caracterizada como um modo de desenvolver habilidades
necessárias para a solução de problemas, que não exclusivamente as habilidades de
raciocínio. Pesquisadores da área utilizam diferentes denominações para as atividades

228

pautadas na investigação e que partem do estudo de um problema. Dentre as diferentes
vertentes, há denominações como aprendizagem por descoberta, resolução de problemas,
inquiry, ensino por investigação (BARROW, 2006; CARVALHO, 2013; ECHEVERRÍA; POZZO,
1998).
Carvalho (2018, p. 766) define o ensino por investigação como aquele em que o
professor propicia condições para os estudantes “pensarem, levando em conta a estrutura
do conhecimento; falarem, evidenciando seus argumentos e conhecimentos construídos;
lerem, entendendo criticamente o conteúdo lido e, escreverem, mostrando autoria e clareza
nas ideias expostas”. A autora também apresenta considerações sobre o que é um bom
problema e dialoga a respeito da liberdade conceitual que os professores devem oferecer a
seus estudantes, como por exemplo, para elencarem o problema, as hipóteses, a obtenção
dos dados e a análise dos resultados. Além disso, apresenta resultados de pesquisas
desenvolvidas tendo por base as atividades investigativas como parte das Sequências de
Ensino Investigativo (SEI).
Ao analisar intervenções desenvolvidas no âmbito escolar, Zômpero e Laburú (2012)
relatam uma experiência de atividade investigativa sobre o conteúdo de fotossíntese e
respiração com uma turma do 6º ano do ensino fundamental. Dentre as constatações,
verificaram algumas dificuldades dos estudantes quanto à elaboração de hipóteses, bem
como mostraram-se resistentes quanto às situações apresentadas que envolviam o pensar
sobre aquele problema. Como esta foi a primeira oportunidade dos estudantes frente a uma
atividade investigativa, é compreensível este estranhamento inicial, uma vez que estão
acostumados com as metodologias tradicionais de ensino, baseadas na ênfase à figura do
professor, estando o estudante como receptor do conhecimento no processo de ensino e
aprendizagem. Dentro os aspectos positivos, evidenciaram o engajamento dos estudantes
ao longo da intervenção, participando ativamente das discussões, o que contribui para o
desenvolvimento da capacidade de argumentação.
Buscando perceber quais são os desafios da implementação de atividades
investigativas na práxis de professoras atuantes em Ciências - anos iniciais do EF, Santana
e Franzolin (2018) ofertaram um curso de formação continuada, e utilizaram como
instrumentos para a recolha de dados, questionários, entrevistas, transcrição de
videogravações, observações em campo, entre outros. Os desafios evidenciados foram:
●

Repertório de ideias escasso: referindo-se às dificuldades em elaborar sequências
didáticas que envolvam investigação em sala de aula, sendo necessário recorrer a um
repertório pronto.

●

Falta de auxílio de outras pessoas e quantidade de alunos em sala de aula: o que pode ser
superado com o desenvolvimento de um trabalho colaborativo entre a equipe de
professores.

●

Falta de espaço apropriado: como laboratório de Ciências ou sala adaptada.

●

Insegurança: relacionada à falta de domínio sobre o conteúdo específico e/ou falta de
planejamento.

●

Tempo escasso para execução: pois as atividades investigativas demandam um maior
tempo para a sua execução, especialmente se envolvem atividades práticas.

●

Planejar ou elaborar as atividades investigativas: uma vez que alguns conteúdos são mais
adequados para o ensino por investigação do que outros.

●

Tempo escasso para o planejamento de atividades investigativas: pois requer uma carga
horária considerável. Para superar este desafio, os autores sugerem o desenvolvimento
de ações de políticas públicas educacionais que visem uma maior carga horária
remunerada destinada ao planejamento docente (SANTANA e FRANZOLIN, 2018).
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Nesta perspectiva de minimizar os desafios enfrentados por professores de Ciências,
para que, de fato, as atividades investigativas façam parte do planejamento e
implementação de ações no âmbito escolar, o curso de Especialização em Ensino de Ciências
– Anos Finais do Ensino Fundamental “Ciência é 10!” (https://c10.capes.gov.br/) com
iniciativa da CAPES e em parceria com instituições públicas, após o projeto piloto, está em
sua primeira edição, sendo ofertado aos professores graduados atuantes no sistema público
de ensino. Conforme evidenciado no Projeto Pedagógico do Curso (PPC-C10, 2018, p. 13),
“o curso tem a intencionalidade de oferecer ferramentas que contribuam para uma ação
dinâmica do professor no enfrentamento dos desafios postos no cotidiano de suas escolas e
de suas salas de aula, de forma conectada à realidade da nossa sociedade tecnológica e
globalizada”. A partir de uma visão questionadora e investigativa, os professores
aprofundam os seus conhecimentos e aplicam atividades investigativas com seus
estudantes da educação básica, articulando aos eixos temáticos vida, ambiente, universo e
tecnologia. Nesse sentido, reforça-se ainda mais a importância da oferta de cursos de
formação inicial e continuada, voltada ao estudo de metodologias de ensino que visam o
protagonismo discente, tal como o ensino por investigação, evidenciado no documento da
BNCC e difundido na área educacional brasileira.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscando investigar de que forma a linguagem científica e matemática estão
apresentadas no documento da Base Nacional Comum Curricular, bem como atender ao
objetivo deste trabalho referente à compreensão das relações entre a linguagem e o Ensino
de Ciências e Matemática que constam neste documento oficial, para as etapas de ensino
fundamental e médio da educação básica, serão apresentadas as considerações com base
em quatro principais aspectos.
Logo no documento introdutório da BNCC percebeu-se uma ênfase quanto ao uso de
diferentes linguagens - verbal, corporal, visual, sonora, digital, matemática e científica - a
fim de que os estudantes se apropriem dos termos e consigam expressar os conhecimentos
e experiências em diferentes contextos. Quanto à menção aos currículos, reforçam a
importância da contextualização dos conteúdos dos componentes curriculares a fim
propiciar significações aos estudantes sobre o mundo que os cerca. Assim como uma
organização pautada na interdisciplinaridade, para que sejam adotadas estratégias mais
dinâmicas e colaborativas na escola, buscando romper com o ensino fragmentado.
O letramento matemático é fundamental para que os estudantes compreendam os
conceitos e utilizem as ferramentas matemáticas buscando identificar e resolver problemas
que se apresentam a nossa volta. Durante a análise, identificaram-se sugestões para a
realização de um trabalho contextualizado, com os componentes curriculares História,
Geografia e, especialmente com a Língua Portuguesa, a partir de um esforço conjunto
quanto a interpretação de enunciados, símbolos e representações próprios da linguagem
matemática
Para a área de Ciências da Natureza, o desenvolvimento do letramento científico,
termo utilizado no documento da BNCC, contribui para que os estudantes analisem
criticamente as situações-problema, avaliem os conhecimentos científicos e tecnológicos a
fim de identificar os impactos em nossa sociedade e ambiente, por meio de discussões e
argumentações que caracterizam um ensino por investigação.
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Permeando as áreas de Ciências e Matemática, está a ênfase para uma participação
consciente dos estudantes na cultura digital, uma vez que há um avanço quanto às
tecnologias de informação e comunicação, que estão cada vez mais presentes em nossas
vidas e no âmbito escolar. Para a área de Matemática, evidencia-se o estímulo ao
pensamento computacional, e para as Ciências da Natureza, o envolvimento nos processos
e práticas de investigação, com o uso de diferentes mídias e tecnologias digitais de
informação e comunicação (TDIC).
Nesse sentido, reforça-se a importância de debates e discussões sobre as linguagens,
não somente para as duas áreas do conhecimento analisadas, mas também relacionadas a
outros componentes curriculares e/ou áreas. Como perspectivas futuras, sugere-se que as
instituições de ensino superior, voltadas para a formação de licenciandos, propiciem o
desenvolvimento de cursos de formação inicial, e que estendam os resultados das pesquisas
realizadas no âmbito acadêmico, na forma de formação continuada, aos professores da rede
básica de ensino. Além disso, este contínuo aprimoramento docente também pode
acontecer dentro das escolas, utilizando os momentos de formação profissional ofertados
ao menos duas vezes ao ano, a fim de que possam aprofundar os seus conhecimentos acerca
das diferentes ferramentas e metodologias de ensino que estão disponíveis aos professores,
especialmente com o uso das TDIC, bem como para socializar as práticas que foram
implementadas visando a reflexão e troca de ideias com vistas a realização de um trabalho
colaborativo no âmbito escolar.
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RELATO HISTÓRICO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NO
NÚCLEO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
DIVA MARÍLIA FLEMMING

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em abril/1996 a UNISUL iniciou o semestre letivo das primeiras turmas de
estudantes na Unidade de Palhoça/SC. Os ingressantes dos Cursos de Engenharia tinham
muitas dificuldades para a aprendizagem nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral,
Geometria Analítica, dentre outras disciplinas. Nas primeiras reuniões promovidas pelos
coordenadores, essa problemática foi discutida, e apesar de algumas propostas para a
superação, observou-se muitas incertezas sobre como lidar didaticamente no dia a dia em
sala de aula. Surge a ideia de reunir os professores das áreas exatas para discutir as
problemáticas observadas, visando a busca de ações de nivelamento. A criação do NEEM
surgiu a partir das ideias nas reuniões programadas. Com a aprovação institucional, o grupo
inicia estudos visando definir as ações adequadas para as dificuldades já identificadas.
A seguintes ações foram implantadas semestralmente:


Aplicação de uma sondagem para todos os estudantes ingressantes nas Engenharias,
visando-se detectar as lacunas de aprendizagem relativas à matemática elementar
envolvendo os conjuntos numéricos, funções, dentre outros conteúdos da Educação
Básica.



A partir dos resultados das sondagens, duas ações foram discutidas com os dirigentes
institucionais: realização de cursos de extensão e um projeto de pesquisa visando a busca
de soluções didáticas alicerçadas em referenciais teóricos inovadores e em recursos
tecnológicos.

Com o apoio institucional e posteriormente com fomentos externos, a estrutura do
NEEM é ampliada e as ações de monitorias, plantão pedagógico e iniciação científica são
implantadas em caráter experimental. Os encontros entre os docentes envolvidos foram
agendados e metas semestrais foram estabelecidas. A cada encontro, os temas
relacionados com o processo de ensino-aprendizagem da matemática foram pesquisados
e discutidos sob a ótica dos referenciais teóricos da Didática da Matemática.
Especificamente a Teoria dos Registros de Representação Semiótica, desenvolvida por
Duval (1993), foi analisada visando-se a formalização de sequências didáticas adequadas às
disciplinas dos cursos envolvidos.
Flemming (2004) relata a sua caminhada como pesquisadora na UFSC e
sequencialmente como líder do NEEM. Ao discutir os “Desafios da Escolha de Referenciais
Teóricos”, faz referência às suas aulas em uma turma de Cálculo III no curso de Engenharia
Civil, exemplificando ações didáticas alicerçadas na Teoria do Duval (1993), considerando
as dificuldades cognitivas na compreensão da montagem dos limites de integração de uma
integral tripla usada no cálculo de volumes de sólidos geométricos não regulares e áreas de
suas superfícies limitantes.



Doutora em Engenharia. Mestra em Matemática Aplicada e Licenciada em Matemática. Ex-docente da
Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade do Sul de Santa Catarina. E-mail:
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Os avanços das tecnologias foram temas também de discussões dos professores
integrantes dos projetos do NEEM, pois uma parte da nossa equipe tinha experiência com
softwares específicos para a Matemática, assim como experiência com o movimento inicial
relacionado com o tema “Inteligência Artificial”. Dessa forma, foi um processo natural os
integrantes do NEEM agregarem novas ideias para o desenvolvimento de projetos de
pesquisas com objetivos voltados para a qualificação dos egressos das Engenharias e de
outros cursos que foram implantados sequencialmente.
Os resultados das primeiras ações realizadas, relativas às dificuldades de
aprendizagem nos cursos de Engenharia, foram considerados pelos gestores institucionais
como bons e o processo foi implantado nos demais campi da UNISUL. Assim, em 1997, em
função das novas diretrizes institucionais para a pesquisa e grupos de pesquisa, o NEEM é
qualificado como um dos primeiros grupos de pesquisa da UNISUL, formalizado na
Plataforma Lattes com a denominação de “Grupo de Pesquisa em Matemática e Educação
Matemática”.
Em 1999, diante da situação de extinção do Curso de Matemática, no formato de
Licenciatura Curta, foi necessário sensibilizar os dirigentes institucionais para a falta de
professores de matemática na região de atuação da UNISUL. Realizamos uma coleta de
dados junto ao município de Tubarão e municípios vizinhos e constatamos a existência de
790 horas-aulas ocupadas por professores não habilitados. A 2ª Coordenadora Regional de
Educação (2ª CRE) de Tubarão informou que 160 professores de matemática não
habilitados, estavam atuando nas escolas estaduais de abrangência da 2ª CRE. Assim, ficou
evidenciada a necessidade de um novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) para a formação
de professores, graduados em licenciatura de Matemática para atuar na região investigada
ou outras regiões brasileiras. Participamos da construção do novo PPC, considerando o
atendimento aos novos documentos legais, os regulamentos institucionais e as realidades
regionais.
Ao discutir as estratégias do novo PPC para a Licenciatura em Matemática da UNISUL,
optamos por considerar os resultados das pesquisas realizadas, discutindo a ideia de
construir um PPC inovador, no sentido de formar um professor que: domine os conteúdos
exigidos nas diretrizes curriculares do MEC; assuma uma prática docente na Educação
Básica alicerçada nas recentes discussões da Didática da Matemática e acompanhe as
movimento da Educação Matemática.
No primeiro semestre de 2001, tem-se a aprovação do novo PPC para a formação
inicial do professor(a) de Matemática. Após um semestre de intensa preparação e reuniões
entre os professores formadores, no segundo semestre de 2001, tem-se a oferta do novo
projeto em Tubarão e Araranguá. A importância desse curso na região foi percebida a partir
do atendimento da carência de professores e na contribuição de uma formação de qualidade
considerando-se os aspectos: social, político, econômico, cultural e ambiental. A proposta
do curso foi inovadora: na distribuição dos conteúdos; nos temas transversais; no
envolvimento da história da matemática; na inserção de disciplinas que discutem as
tendências em educação matemática, a didática da matemática e uso adequado das novas
tecnologias da comunicação e informação. A partir de 2006, o Curso de Matemática –
Licenciatura é ofertado, também na Unidade de Palhoça.
Flemming et al. (2003) relatam a metodologia que envolveu a construção e
implantação do novo PPC do Curso de Matemática da UNISUL. Nas considerações
destacadas no artigo publicado, consideram que a construção do PPC foi um processo que
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se identificou efetivamente como uma “capacitação docente” tanto dos líderes responsáveis
pela construção do projeto quanto dos demais professores que foram envolvidos na
discussão das novas disciplinas. Os professores do curso foram mobilizados para reuniões
visando relatos das suas experiências em sala de aula e possibilidades para a inserção de
inovações didáticas a partir do conhecimento das concepções da Didática da Matemática e
Educação Matemática. Foi em um desses encontros que a Teoria dos Registros de
Representações Semióticas foi analisada e discutida para alicerçar o processo de ensinoaprendizagem. A cada semestre implantado, na agenda de ações do NEEM, tínhamos
reuniões para organizar as novas disciplinas, principalmente as que contemplavam as
Tendências em Educação Matemática.
Para atender as monitorias e plantão pedagógico dos Cursos de Matemática e
Engenharias, o NEEM foi também instalado em Tubarão. Dessa forma, ampliamos o espaço
físico, facilitando o desenvolvimento das ações citadas e as reuniões de pesquisa com os
estudantes de Iniciação Científica. As pesquisas relacionadas com temas interdisciplinares
e com o uso dos recursos tecnológicos foram de grande relevância na formação dos
egressos. Tínhamos seminários formalizados para a divulgação de resultados e para
ampliar novas ideias com a participação de palestrantes convidados. O evento reunia,
semestralmente, os estudantes de matemática de: Tubarão, Araranguá e Palhoça.
Em função de alterações nos dispositivos legais do MEC, relacionados com a formação
de professores, realizamos sob a orientação dos dirigentes institucionais, novas mudanças
no PPC do Curso de Matemática – Licenciatura, mas as concepções da formação do professor
de matemática, os referenciais teóricos que dão os alicerces da formação e os temas da
Didática da matemática e da Educação Matemática são mantidos, pois tínhamos a certeza
da qualificação dos egressos do Curso.
Em 2003, temos o início da oferta do “Curso de Especialização em Educação
Matemática”, na modalidade a distância e sequencialmente ofertado, no formato híbrido,
podendo assim atender aos graduados das regiões de atuação da UNISUL em Santa Catarina,
com encontros presenciais nas Unidades de Tubarão e Araranguá. Cabe ressaltar que as
duas primeiras turmas do curso foram ofertas para todo o Brasil, com encontros presenciais
na Unidade de Palhoça.
A qualificação dos egressos da Licenciatura em Matemática da UNISUL pode ser
constatada sob diferentes variáveis, em especial, destacamos aqui a busca por uma
formação continuada em programas com linhas de pesquisas que permitam dialogar com a
matemática.
Em 2006, tem-se a implantação do Curso de Matemática na modalidade a distância.
Optamos por ter a mesma grade curricular da oferta presencial, em função das pesquisas e
experiência dos professores em suas aulas presenciais e nas ofertas do Curso de Extensão
de “Matemática Elementar”, na modalidade a distância.
Em 2014 tem-se o início da oferta do Bacharelado em Matemática. O PPC foi
construído pelos professores do NEEM e outros pesquisadores de Programas de PósGraduação, visando-se a formação de pesquisas aplicadas à diferentes áreas de
conhecimento. O curso foi formalizado em acordo com as diretrizes de formação de um
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Bacharel em Matemática que saiba lidar com pesquisas interdisciplinares, além das
formações previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais1.
Na seção seguinte, tem-se considerações adicionais relacionadas com os referenciais
teóricos que alicerçaram as pesquisas desenvolvidas no NEEM e as estratégias do processo
ensino-aprendizagem nos Cursos envolvidos.

2. REFERENCIAIS TEÓRICOS NO
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Para fazer o relato dos projetos desenvolvidos no NEEM, nos últimos 20 anos,
buscamos observar a evolução da produção científica visando uma formação profissional
de qualidade dos egressos. Em função do número significativo da produção, optamos por
um olhar global, evidenciando alguns aspectos relativos à formação profissional dos
egressos.
De forma geral temos que:


Todos os projetos de pesquisas realizados foram divulgados em Anais de Congressos
nacionais ou internacionais, realizados no Brasil e em outros países (Argentina, Bolívia,
Portugal e Espanha).



Alguns artigos com relatos de experiências em sala de aula foram divulgados em eventos
e congressos na forma de resumos expandidos.



Pesquisas e experiências docentes com resultados publicados em livros e capítulos de
livros.



Os projetos que envolveram os estudantes como bolsistas de Iniciação Científica também
foram publicados, sendo que a maioria em Eventos de Iniciação Científica.



A produção dos livros didáticos discutidos no âmbito do NEEM e nas reuniões formais dos
cursos foi importante para a qualificação das disciplinas ofertadas na modalidade a
distância (matemática, estatística, probabilidade, dentre outras), para diversos cursos.



Os materiais didáticos multimidiáticos, manuais, tutoriais, relatórios etc., foram
produzidos e são usados no ambiente virtual de aprendizagem sob diferentes mídias e
formatos. Tem-se: e-books, artigos, vídeos, jogos, experimentos, dentre outros. Tem-se
ainda publicações diversas nos repositórios institucionais ou em páginas específicas de
publicação.



Com o início da Educação a Distância (EAD), publicações de materiais diversos,
categorizados como: softwares e aplicações práticas foram publicados em um laboratório
virtual, denotado UVLAB.



O Laboratório Virtual de Matemática, LAVIM, foi criado para divulgar as produções de
professores e estudantes do dia a dia dos Cursos de Matemática. O espaço está estruturado
para que estudantes e professores possam publicar documentos qualificados de interesse
dos cursos (artigos, resumos, aplicação de softwares etc.). Há um espaço que qualifica as
produções: links interessantes para o curso; Softwares, Tutoriais, Mão na massa, Tira
Dúvidas e Novidades (eventos dentre outros).

Os projetos desenvolvidos no NEEM podem ser relatados sob diferente variáveis. Por
exemplo, temos os projetos de pesquisa, de extensão, de formação inicial, e de formação
continuada. Tem-se as duas modalidades de ensino: presencial e a distância. Quanto à
1

Parecer nº 1.302 de 2001, aprovado em 06/11/2001, CNE/MEC, publicado no DOU de 5/3/2002, Seção 1, p.
15. CNE. Resolução CNE/CES 3/2002. DOU, Brasília, 25/02/2003, Seção 1, p. 13.
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principal área de conhecimento envolvida, temos a Matemática e as Engenharias.
Entretanto, quando analisamos sob a ótica da interdisciplinaridade, vamos ter um conjunto
maior de áreas de conhecimento envolvidas, pois estamos sempre considerando a
Matemática como um conhecimento necessário para a Humanidade. Para visualizar as
conexões é preciso o alinhamento dos referenciais teóricos adotados nas pesquisas. Dessa
forma, nessa seção vamos optar por citar alguns referenciais que foram os mais usados, nas
pesquisas interdisciplinares.
Os resultados das pesquisas foram divulgados e adequações no processo ensinoaprendizagem foram implantadas, para que os diferentes cursos possam usufruir de
sequências didáticas adequadas aos problemas práticos.
O Curso de Matemática (Bacharelado), implantado mais recentemente, é um curso
cujos resultados iniciais de produção nas Iniciações Científicas e nos Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) podem ser destacados pelas contribuições para a sociedade. Temse resultados que resgatam problemas do contexto: econômico-financeiro, da Física, do
meio ambiente, dentre outros. A publicação desses documentos pode ser visualizada no
repositório institucional RIUNI.
Em 2019, ao fazer entrevistas com os estudantes do Curso de Matemática
(Bacharelado) foi possível detectar que os interesses estão focados em vários campos de
atuação das Engenharias e Economia. Quando estamos com os estudantes do Curso de
Matemática (Licenciatura) observa-se os interesses para a carreira profissional da docência,
sendo que um grande número pretende fazer mestrado e doutorado para atuar no ensino
superior.
Não há como pensar na formação de um professor de matemática para os diferentes
níveis de ensino, sem buscar na “linha do tempo”, os resultados de pesquisas, as tendências
da formação, assim como a evolução dos recursos tecnológicos que envolvem o processo
ensino-aprendizagem no contexto da Educação Matemática. O termo “Linha do Tempo”, tem
aqui o significado do “passar dos anos”, não necessariamente uma caminhada linear.
Quando discutimos o processo de ensino-aprendizagem, no contexto da matemática,
podemos nos situar em uma grande rede de significados. Machado (1999), apresenta um
espectro de metas que alicerçaram por vários anos as pesquisas desenvolvidas pelos
pesquisadores do NEEM, sob a liderança de uma equipe interdisciplinar.
Adotamos a concepção de conhecimento como uma rede de significados. Optamos
por: discutir e analisar os objetos matemáticos sob vários aspectos tais como os seus
significados no contexto da Matemática e em outras áreas de conhecimento; e trabalhar com
as situações-problemas observadas em ambientes interdisciplinares.
Acompanhar os egressos dos Cursos de Matemática em suas formações em nível de
pós-graduação tem mostrado a importância da visão interdisciplinar que adotamos.
O entendimento da interdisciplinaridade de forma mais profunda aconteceu com o
desenvolvimento em 1999 do projeto “Experimentos didáticos: uma proposta
construtivista”. Após o uso sistemático do termo “interdisciplinaridade” buscamos
compreender um pouco mais o seu significado no contexto do NEEM. A equipe
interdisciplinar, estava organizada com pesquisadores das áreas de conhecimento:
Psicologia, Linguística e Letras, Engenharia e Matemática. Acreditamos que a
interdisciplinaridade passa a ser exercida em sala de aula quando o professor adota os
seguintes princípios descritos em Flemming et. al. (2002, p. 18):
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O princípio da educação continuada: leituras atualizadas de livros e de revistas em sua
área de atuação e de educação geral, realização de cursos que permitam
aperfeiçoamento ou especialização na carreira, participação em congressos e em
grupos de reflexão ou discussão.
O princípio da dissociação entre ensinar e aprender: o processo ensino-aprendizagem
somente ocorre quando a tarefa de ensinar se constrói com o exercício de aprender. Por
isso a sala de aula é cooperativa, local em que professor e aluno interagem na busca da
construção coletiva do conhecimento.
O princípio do fazer diferente: planejar aulas criativas, isto é, criar sequências didáticas
que estejam de acordo com a prática interdisciplinar, adaptar o que está cansativo, usar
recursos diversos, aplicar técnicas inovadoras. Isso exige observar, refletir, analisar e
mudar.
O princípio da avaliação processual: é certo que o resultado ou produto é importante,
mas o processo para se chegar a ele pode ser muito mais valioso. Acompanhar o
desempenho desde o primeiro exercício parece mais justo do que atribuir uma nota tãosomente em razão de uma prova. É complexo, desafiador, entretanto gratificante. O
processo acaba revelando o potencial cognitivo, as estratégias adotadas daquele com
quem trabalhamos. Acabamos crescendo como professor-avaliador porque
enfrentamos situações inusitadas, mas que exigem tomada de decisão. Às vezes, ao
avaliar o outro, poderemos nos deparar com a constatação de nossos erros. Isso
facilitará corrigir nossa atuação.
O princípio do divã: na prática interdisciplinar, tanto individual quanto coletiva, há
necessidade de conhecer todas as ações e de repensá-las constantemente. O pacto da
análise do todo e do eu é anterior à sala de aula.

Diante dos princípios citados, observamos que todas as ações do NEEM, efetivamente
seguiram uma caminhada norteada por esses princípios.
Defendemos sempre a ideia de que um professor precisa ter uma formação
continuada (cursos de capacitação, atualização, pós-graduação), para que as suas aulas não
fiquem numa rotina que não atende aos interesses dos estudantes, provocando a falta de
motivação pessoal e profissional. Um professor de matemática pode envolver-se
inicialmente buscando leituras e atualizações relacionadas com a Educação Matemática e
principalmente a sua relação com outras áreas de conhecimento. As redes de comunicação
na internet facilitaram o acesso de: artigos; tutoriais para facilitar o uso de softwares; jogos
didáticos para estimular a criatividade e sensibilidade; vídeos para captar informações
atualizadas; dentre outros materiais multimidiáticos. Desenvolvemos muitas pesquisas
cujos resultados foram transformados em livros didáticos ou práticas nas salas de aulas de
cursos presencial ou à distância. Em momentos de autoavaliação, nossa reflexão no leva
para uma grande rede de significados, podemos parar em um ponto da rede, fazer escolhas
para seguir em frente com a certeza de que: não estamos em um labirinto e que estamos
com uma proposta didática bem definida.
Os Registros de Representação Semiótica são citados na maioria das nossas pesquisas.
Podemos dizer que o uso desse referencial teórico aproximou duas grandes áreas de
conhecimento: Matemática e Linguística, Letras e Artes. Essa aproximação pode ser
constatada, pois temos professores e estudantes de Matemática produzindo cientificamente
em outras áreas de conhecimento situações problemas de sua própria prática como
professor(a) de matemática.
A partir do momento que consideramos a presença da Matemática em ambientes
interdisciplinares para a resolução de problemas, podemos “carregar em nossa bagagem
científica” a concepção da interdisciplinaridade. Se investigamos as potencialidades das
conexões interdisciplinares, vamos ter a aproximação com praticamente quase todas as
áreas de conhecimento.
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Quando citamos a Resolução de Problemas, vamos ter sempre muitas opções
metodológicas para escolher. A partir dos resultados de nossas pesquisas podemos
considerar que a “chave do sucesso”, está na sequência didática proposta para resolver uma
situação-problema. Podemos ter um protótipo para organizar uma sequência didática,
entretanto é importante lembrar que adaptações devem ser feitas, em função da
diversidade de ambientes e da complexidade dos problemas em análise. Uma sequência
didática deve ser dinâmica, podendo ter processos inteligentes de retroalimentação. Uma
sugestão é fazer a suposição que estamos em uma grande rede de significados.
Quando discutimos os resultados de pesquisas que tiverem como campo
experimental as salas de aula, é possível observar que temos formas de aproximação
diferentes além dos referenciais teóricos e interdisciplinares. Por exemplo, no dia a dia da
sala podemos considerar a relação professor-aluno e a relação entre estudantes. Essas
relações não são unívocas, assim como outros tipos de relações entre os seres vivos.
Silveira (2010, p. 1), “sugere um enfoque interdisciplinar que visa à comunicação
entre aluno e professor no processo de ensino e de aprendizagem da linguagem
matemática”. A autora analisa o ponto de vista de diferentes olhares. Dentre suas análises
destacamos o “olhar semiótico” para analisar as representações dos objetos matemáticos,
usando a Duval (2003). A autora conclui que a linguagem natural utilizada pelo estudante e
as suas experiências podem não ser iguais à da escola que lida com símbolos matemáticos.
Pondera que “o professor por meio do diálogo compreende a lógica do aluno e, a partir dessa
aprendizagem, pode mostrar ao aluno que a lógica matemática é regida por regras que
podem não coincidir com outra lógica.”
Duval (2003, p. 30), discute quatro ideias consideradas essenciais quando discutimos
os sistemas semióticos. O professor deve observar todos, mas em especial lembrar que as
suas sequências didáticas devem levar em conta a diversidade de registros de
representação e a aprendizagem específica pode contribuir no desenvolvimento das
capacidades cognitivas globais dos estudantes. O autor alerta para prestar “[...] bastante
atenção à diferença de funcionamento cognitivo entre uma prática puramente oral da
linguagem e uma prática escrita.” Para analisar as dificuldades de aprendizagem em
matemática, é preciso analisar prioritariamente a conversão das representações e não os
tratamentos.
É fundamental que o professor tenha conhecimento desses processos para que possa
mediar as dificuldades de aprendizagem, por meio de diálogos com seus alunos visando a
formação de um único universo discursivo.
Diante de uma situação-problema apresentada em sala de aula, o professor pode
escolher diferentes formas para “falar e escrever matemática”, portanto, mesmo que o
professor fale corretamente “matemática”, podemos ter diferentes interpretações por parte
dos estudantes. Poucos são os professores que promovem o diálogo com os estudantes para
conhecer essas interpretações diferentes. A comunicação em sala de aula deve fluir em
acordo com a Teoria da Informação, ou seja, estamos em um ambiente, com a presença de
pelo menos um emissor A e um receptor B. A quantidade de informação transmitida de A
para B, pode ser calculada usando-se uma função logarítmica, observando a adequação, em
função da possibilidade dos ruídos no meio da transmissão (SHANNON, 1948). Atualmente,
essa teoria é fundamental na Computação para discutir as questões técnicas da
comunicação. É importante saber que em um canal de comunicação sempre vamos ter os
ruídos e esses ruídos podem trazer outros tipos de dificuldades. Por exemplo, se estamos
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com estudantes com necessidades especiais (auditiva) é fundamental compreender as
dificuldades de aprendizagem adicionais devidas ao “ruído” existente em um canal de
comunicação.
O ensino-aprendizagem da matemática é um processo mediatizado por linguagens,
principalmente a linguagem matemática e a linguagem natural. Uma criança com apenas
dois anos de idade já consegue contar até 10 (dez), mesmo que a fala ainda não esteja
totalmente desenvolvida. Quando estimulada, com brinquedos (p. ex. carrinhos), com
sucatas (p. ex., tampinhas de garrafas), ou com material didático (p. ex. blocos lógicos), já
consegue criar conjuntos e dar início a uma contagem, e em alguns casos fazendo
associações com as cores dos objetos. A linguagem natural é estimulada por um adulto e os
brinquedos podem ser usados para estimular a contagem. Tem-se casos em que uma criança
com dois anos já consegue contar até dez fazendo a associação com um conjunto de
carrinhos colocados em uma fila. Portanto, estamos diante do desenvolvimento da
linguagem natural e da linguagem matemática. Destacamos ainda que o exemplo citado
indica um caminho para a compreensão do conceito abstrato dos números. Dessa forma,
podemos conjecturar que as linguagens matemáticas se desenvolvem com a língua materna.
Doman, G. e Doman, J. (1995, p. 65) afirmam que “Curiosamente, a matemática, que é tão
difícil para os adultos aprender, é mais fácil do que qualquer outra coisa para uma criança
de um ano”.
No contexto da Educação temos vários referenciais teóricos vinculados à Teorias que
estabelecem os conceitos de: conhecimento, aprendizagem, criatividade, dentre outros.
Considerando-se os avanços, principalmente das tecnologias da comunicação, o ser
humano, se comunica mais e as oportunidades para o surgimento de novos estudos e
pesquisas tem provocado novos olhares educacionais e alguns conflitos de ideias são
visíveis. Dessa forma, é fundamental que o professor ao aplicar resultados de uma pesquisa,
procure conhecer também os referenciais teóricos usados para compreender melhor uma
aplicação em sala de aula.
Na seção seguinte, vamos apresentar resultados de pesquisa que foram alicerçadas
em diferentes referencias teóricos, discutidos com professores visando a socialização dos
resultados e análise das possibilidades efetivas para a sala de aula ou na construção de
materiais didáticos personalizados para as modalidades: presencial e a distância.

3. PROJETOS DESTACADOS
As pesquisas realizadas no NEEM foram em quantidades significativas e podem ser
identificada nos Currículos Lattes dos professores/pesquisadores. Dentre o público-alvo
envolvidos temos os estudantes dos Cursos de Matemática e Engenharias e em casos
específicos, professores das escolas públicas das regiões de atuação da UNISUL.
Posteriormente, após o início dos Cursos de Matemática na modalidade a distância, o
público-alvo ficou bastante ampliado, em função da oferta em vários estados do Brasil.
As pesquisas mais recentes ficaram focadas para a EAD, e em especial destacamos o
pioneirismo da UNISUL para a oferta do Curso de Matemática Bacharelado na modalidade
a distância. A partir de 2018 as produções científicas dos estudantes do Curso de
Bacharelado sob a orientação dos professores foram ampliadas, para além das áreas
previstas no PPC do Curso (Matemática, Física, Ambiental e Econômico Financeiro). O
aumento da Iniciação Científica voluntária foi significativo e em entrevistas com os
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estudantes para avaliar a implantação do curso, um dos pontos destacados é exatamente a
formação do pesquisador iniciante. No decorrer do curso o estudante desenvolve sob a
orientação de um professor, dois projetos de pesquisas: projeto de Iniciação Científica e
projeto do Trabalho Final do Curso (TCC). As problemáticas trazidas pelos estudantes no
decorrer da oferta das disciplinas organizadas para a formação do pesquisador são valiosas
e algumas são desafios inclusive para os professores orientadores, pois envolvem
problemas mais complexos de outras áreas de conhecimento.
A partir de um conjunto de projetos desenvolvidos e material didático produzidos no
NEEM no período estabelecido, vamos relatar alguns exemplos, cujos resultados foram
divulgados em eventos e congressos e de um modo geral foram usados em sala de aula.
Diversos materiais didáticos EAD (Livros didáticos e outros materiais multimidiáticos)
foram construídos com alicerces em resultados de pesquisas realizadas no NEEM.

3.1 PROJETOS DE PESQUISAS
Dois projetos serão apresentados: “Projeto de trabalho em Educação Matemática:
desafios e possibilidades” e “Resolução de problemas na disciplina de equações diferenciais
nos cursos de engenharias”.
O primeiro projeto envolveu como principal referencial teórico a Resolução de
Problemas em ambientes criados pelas concepções de Hernández (1988), relativas à
conceituação de “Projetos de Trabalho”.
O segundo projeto, parte também, da proposta de Resolução de Problemas, mas o
referencial adotado tem os alicerces na Teoria do Duval (1993).

3.1.1 PROJETO DE TRABALHO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES
De forma experimental, com a mobilização de um grupo de professores da Educação
Básica, desenvolvemos um macroprojeto que ficou posteriormente dividido em dois
subprojetos envolvendo turmas da Educação Básica e turmas das Engenharias da UNISUL.
Duas professoras da Educação Básica, integrantes como pesquisadoras no projeto,
participaram do “Curso de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática” (Prociências
III), com a carga horária de 360 horas, desenvolvido no NEEM, na modalidade presencial
com financiamento externo.
Segue inicialmente a descrição resumida do projeto, cujos resultados foram
publicados em um evento internacional na Universidade Nacional de Lujan em 2001.
Flemming et al (2001) relatam os desafios e as possibilidades do uso de “Projetos de
Trabalho”, em acordo com a conceituação de Hernández (1998) em salas de aulas da
Educação Básica e do Ensino Superior. Os conceitos de globalização e aprendizagem
significativa foram intensamente pesquisados e discutidos visando a formulação de uma
sequência didática. Surgem duas questões de pesquisa para as reflexões iniciais,
contextualizadas para a Educação Básica, mas também pertinentes para o Ensino Superior:
Como conciliar a educação e as tecnologias existentes? Qual o papel e função da escola no
sistema global? Como motivar e envolver o aluno em aulas tão menos interessantes do que
o mundo que o cerca?
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Ao refletir sobre a própria prática levamos em consideração Hernández e Ventura
(1998), pois o projeto foi construído tendo como referencial teórico as concepções de
“projeto de trabalho”. Essa metodologia, em acordo com os autores citados, poderia agregar
conhecimentos para discutir as questões oriundas da dicotomia teoria-prática que
efetivamente divide um conjunto de professores de matemática em dois grupos: os
“teóricos” e os “práticos”.

A inserção das novas tecnologias da informação e comunicação; a globalização no
ensino e as tendências na formação do engenheiro propiciam um repensar da prática
docente em sala de aula. O uso de projetos de trabalho, na época em discussão nas escolas
na Espanha, veio para o Brasil, sendo discutido no ensino fundamental e médio.
Na época, as tecnologias da informação e comunicação já facilitavam o acesso rápido,
às informações de pesquisas realizadas no Brasil e em outros países. Entendíamos que tirar
o estudante de dentro da sala de aula já era uma ação possível, dessa forma precisávamos
ter clareza sobre a globalização. Hernández e Ventura (1998) discutem três sentidos
diferentes, a globalização como: somatório de conteúdos; a partir da conjunção de
diferentes disciplinas e estrutura psicológica da aprendizagem. A globalização como
“somatório de conteúdos” é mais usual na prática pedagógica, basta que o professor use um
tema a partir da turma e a partir dela proponha as diversas relações possíveis. Quanto a
conjunção de diferentes disciplinas, em Flemming et al (2001) tem-se resultados de
pesquisas interdisciplinares que ficam alinhadas com a ideia dos autores. Finalmente a
globalização como estrutura psicológica da aprendizagem, optamos por aprofundar o
conceito da “aprendizagem significativa”, com estudos teóricos para organizar a sequência
didática a ser estabelecida e posteriormente adaptada para a aplicação em sala de aula. Para
Smole (2000, p. 20), a aprendizagem só irá acontecer se for significativa. Para tal ela deve
ser vista “como a compreensão de significados, relacionando-se às experiências anteriores
e vivências pessoais dos alunos, permitindo a formulação de problemas de algum modo
desafiantes que incentivem o aprender mais”.
O projeto fiou dividido em três subprojetos: “Estatística como Instrumento de
Cidadania” (6ª série de duas diferentes escolas da Educação Básica); “Análise Matemática
de Problemas de Engenharia Civil” (3ª fase) e “Aplicações Práticas dos Sólidos de
Revolução” (2ª fase).
Todos os detalhes foram discutidos e as sequências didáticas foram programadas,
seguindo as etapas: problematização (questões, contexto e justificativas); Hipóteses
(suposição conjecturas); Pesquisa (fontes, embasamentos conceituais, referenciais
teóricos); Desenvolvimento das ferramentas (conceitos e conteúdos); Confronto (questões
x respostas x hipóteses); Conclusões (Aprendizagem registrada).
Os resultados obtidos em cada fase foram intensamente discutidos e no decorrer do
desenvolvimento das diversas fases observando-se o despertar do estudante para o
processo da aprendizagem. Por outro lado, os professores assumiram novos desafios em
função da estrutura aberta e necessidade de flexibilizar os conteúdos, sem esquecer da
programação prevista nos planos de ensino.

Vamos destacar alguns detalhes dos resultados obtidos nas Engenharias,
subprojeto “Análise Matemática de Problemas de Engenharia Civil”, na 3ª fase do curso de
Engenharia Civil, divulgados em Flemming e Luz (2001).
As etapas citadas da sequência didática foram personalizadas e conduzidas sob a
mediação docente, usando-se diversos ambientes, não somente a sala de aula.
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Os estudantes ficaram encarregados de trazer informações usando diferentes
linguagens: oral, escrita, fotos, dentre outras, de modo que pudéssemos em sala de aula
discutir e gerar uma situação problema da Engenharia Civil.
Várias propostas foram examinadas e duas foram selecionadas pelos próprios alunos
(Túnel em construção na cidade de Florianópolis e caminhão betoneira). Apesar de
estarmos em uma sala de aula formal, o ambiente estava totalmente descontraído para
facilitar a troca de ideias entre os estudantes e professor.
A apresentação das propostas não seguiu uma proposta linear, cada estudante falava
um pouco sobre a sua escolha e todos interagiam trocando ideias e detalhes. Enfim, ficou
definido a ordem das duas propostas escolhidas. Na aula seguinte estaríamos discutindo o
caminhão betoneira e sequencialmente o túnel em construção. A previsão inicial era que em
dois períodos de aula pudéssemos dar conta dos problemas e dos conteúdos que seriam
envolvidos, pois alguns já era do conhecimento dos estudantes.
Vamos aqui descrever detalhes do problema do túnel, pois foi totalmente inesperado
os acontecimentos das aulas, e os resultados obtidos. Inicialmente o estudante mostrou a
foto do túnel e oralmente colocou: “Na cidade de Florianópolis está em fase de construção um
túnel que vai ligar o centro da cidade com o bairro Saco dos Limões. Na sua construção está
sendo usado concreto com aço, o que possibilita uma economia no revestimento.” (Estudante
A).
Discutimos (alunos e professora) algumas questões levantadas, por exemplo, “Qual a
forma geométrica que poderia modelar a vista frontal do túnel?” Por unanimidade os alunos
optaram por uma forma elíptica (ver Figura 1). Como não estavam disponíveis as dimensões
do túnel, utilizamos dados literais, fazendo-se algumas simulações de valores. Observou-se
que alguns alunos têm dificuldades para fazer simulações de medidas, e em uma parada
estratégica discutimos um pouco esse detalhe.
A forma proposta pelos estudantes foi discutida e novas perguntas foram formuladas:
Qual a área do corte? Qual o volume de terra extraído supondo-se um comprimento c
metros do túnel e desprezando-se as irregularidades das rochas?

Figura 1 – Forma simulada do corte
Fonte: Flemming e Luz, 2001, p. 77

Os alunos já haviam discutido o cálculo de volume e área utilizando integrais duplas,
mas os estudantes lembraram que a forma escolhida poderia ter solução com os recursos
da Geometria Elementar. Os estudantes fizeram questão de usar as técnicas do Cálculo
Diferencial e Integral, assim foi preciso a ajuda do professor para a modelagem da curva e
introduzir a dupla transformação para facilitar os cálculos das integrais. Os estudantes
ainda não estavam satisfeitos e veio a ideia de fazerem uma pesquisa para conseguir as
dimensões reais do projeto do túnel.
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Conversando com o engenheiro responsável pela superintendência da obra
conseguimos uma planta baixa da vista frontal, com todo os detalhes necessários para obter
as dimensões do túnel. Foi surpreendente verificar que não era uma elipse que modelava,
mas sim três circunferências com centros deslocados em relação ao sistema de
coordenadas.
A aula em que a planta baixa foi apresentada foi empolgante, pois cada estudante
queria dar a sua opinião sobre o que estava visualizando. Algumas conjecturas foram
levantadas e uma lista de questionamentos foi anotada. Encerramos a aula e ficou acordado
que os estudantes poderiam fazer novas consultas e acrescentar detalhes para a aula
seguinte que seria no Laboratório Computacional. O uso do software derive, disponível no
laboratório, facilitaria a formalização da representação gráfica e agilidade nos cálculos.
Foi uma semana intensa para todos, pois os estudantes questionavam os professores
engenheiros, tentando obter resultados adicionais. Uma das preocupações era a suavidade
da curva final, já que supostamente a construção mostrava uma composição de três
circunferências diferentes.
Os estudantes na aula de desenho, levaram o problema para discutir com o professor
fazendo a seguinte interrogação: Como vamos desenhar o que a planta baixa mostra? Quais
as técnicas de desenho para a construção? Como localizar os pontos da intersecção? O
professor ficou de dar uma resposta para os estudantes em uma próxima aula, pois ele
queria analisar de forma mais detalhada.
Para dar continuidade, os alunos tiveram a oportunidade de visualizar as
concordâncias no laboratório computacional quando modelaram matematicamente as
circunferências do projeto. As funções foram colocadas no software derive e foi muito
interessante observar a suavidade da curva final, pois os pontos de intersecção não
caracterizavam pontos angulosos da curva final. A satisfação dos alunos foi observável, pois
somente o uso dos dados reais poderia mostrar a suavidade da curva final. Os valores reais
foram usados na retomada dos cálculos do volume de terra extraído e da área da vista
frontal. A Figura 2, mostra a metade da curva, original desenhada com os dados reais.
Na etapa final os estudantes apresentaram um relatório com detalhes e com
depoimentos emocionantes em relação a atividade realizada. A ação realizada foi alvo de
muitas trocas de ideias entre os professores do Curso de Engenharia Civil, algo
extremamente gratificante para a equipe do NEEM, pois a valorização do nosso projeto
estava confirmada.

Figura 2 – Formato com dados reais no corte (lado direito)
Fonte: Flemming e Luz, 2001, p. 77
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3.1.2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA DISCIPLINA
DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NOS CURSOS DE ENGENHARIAS
Vamos destacar um segundo projeto cujos resultados das pesquisas são relatados em
Flemming (2007), divulgados no International Conference on Engineering and Computer
Education.
Inicialmente um estudo completo foi realizado envolvendo o tema Resolução de
Problemas em livros ou em artigos. Polya (1978) é sempre citado pelo pioneirismo nas
discussões relacionadas com a Resolução de Problema. Em geral, os autores que discutem
a Resolução de Problemas apresentam metodologias para a solução. Optamos por reunir
ideias e formalizar uma sequência didática adequada ao conteúdo e ao curso envolvido.
Envolvemos nossos alunos de monitoria e Iniciação Científica, pois consideramos
interessante a opinião dos estudantes que já vivenciam ações de ensino e de pesquisa.
Optamos por uma proposta que ficasse alicerçada nos Registros de Representação
Semiótica, mas sintonizando vários relatos exitosos de outros autores. Por exemplo,
Charnay (1996), apoia-se nas ideias de “contrato didático” para descrever modelos de
referência. Em suas conclusões informa que na prática os professores não seguem
exclusivamente um dos modelos. Esse fato é verdadeiro e consideramos como interessante,
pois em nossas experiências anteriores com esse tema percebemos a importância de
envolver de forma mais efetiva os estudantes e estes em alguns momentos fazem as
escolhas, mas em outros momentos o professor precisa fazer escolhas, ou seja, um modelo
que envolveria “parceria entre professor e estudantes”, incentivando o diálogo em sala de
aula.
Se a resolução de problema é vista como motor de aprendizagem, a ideia é que o
estudante seja “um pesquisador”, ou seja, vai em busca de novos conhecimentos e neste caso
as técnicas de pesquisas devem ser orientadas pelo professor.
Ao considerar um problema como um recurso de aprendizagem, fica a priori
estabelecido que o professor pode apresentar o problema, mas deve dialogar com os
estudantes sobre a necessidade de conteúdos novos para serem trabalhados.
Na pesquisa, aplicamos em sala de aula uma proposta piloto, agregando elementos
dos vários autores pesquisados, mas em cada passo da resolução, o estudante teria o seu
tempo para construir uma estratégia de resolução alicerçada nas Representações
Semióticas.
Como o contexto da classe é a resolução de equações diferenciais optamos por
apresentar o problema, seguindo os princípios acordado com os estudantes.
Um problema físico, simples, foi apresentado para discutir as diferentes
representações semióticas. Procuramos fazer a transformação de uma representação
discursiva (texto do problema) para uma representação tabular, considerada aqui uma
representação intermediária, no contexto da resolução do problema. Outras
transformações foram realizadas e discutidas para obtermos a modelagem do problema. Na
Figura 3 apresentamos o enunciado do problema e a sua representação tabular construída
no diálogo entre estudantes e professora.
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Figura 3 – Problema (Linguagem discursiva e tabular)
Fonte: Flemming, 2007, p. 1243

Para dar continuidade, a transformação para a representação algébrica foi discutida
tendo como objetivo gerar a modelagem do problema. Para facilitar o diálogo, questões
podem ser formuladas e discutidas. Por exemplo: Quais os relacionamentos que
conhecemos entre as variáveis? Quais funções são identificáveis?
Temos, 𝑠 = 𝑠(𝑡) a função que relaciona o espaço percorrido com o tempo. Por outro
lado, podemos visualizar as relações entre as variáveis, e a partir de seus conceitos físicos
tem-se: A velocidade como uma taxa de variação do espaço percorrido no decorrer do
𝑑𝑠

tempo é definida como 𝑣 = 𝑑𝑡 ou 𝑣 = 𝑠 ′ (𝑡); a aceleração como uma taxa de variação da
velocidade no decorrer do tempo, é definida como 𝑎 =

𝑑𝑣
𝑑𝑡

𝑑2 𝑠

; 𝑎 = 𝑑𝑡 2 ou

𝑑2 𝑠
𝑑𝑡 2

= 3𝑡 + 2.

As expressões matemáticas citadas expressam representações do tipo algébricas e
podemos observar que foi realizada uma conversão em que o ponto de partida foi um
registro multifuncional e o ponto de chegada é um registro monofuncional.
É importante fazer novamente uma nova transformação para do registro discursivo,
estabelecendo-se que se tem uma equação diferencial de segunda ordem

𝑑2 𝑠
𝑑𝑡 2

= 3𝑡 + 2, cuja

solução geral é a função que relaciona o espaço percorrido com o tempo, 𝑠 = 𝑠(𝑡) e cuja
solução particular vai ser encontrada a partir das condições iniciais visualizadas na Tabela
I.
O registro monofuncional é trabalhado (tratamento algorítmico) para concluir-se que
1

a solução geral da equação diferencial é 𝑠(𝑡) = 2 𝑡 3 + 𝑡 2 + 𝐶1 𝑡 + 𝐶2 .
A solução particular é obtida, usando-se as informações da tabela 𝑠(0) = 5 e 𝑣(1) =
1

10 que nos dá a solução particular 𝑠(𝑡) = 2 𝑡 3 + 𝑡 2 +

13
𝑡
2

+5.

As representações algébricas precisam de uma nova transformação visando-se a
resposta do problema, ou seja, a posição da partícula no instante em que o tempo é 1
segundo. Assim, a solução é dada por s (1) =13 cm.
Observa-se, portanto, que a solução do problema exigiu algo mais além do domínio do
tratamento da representação algébrica, isto é, para resolver o problema não basta saber
resolver a equação diferencial. É necessária uma sistemática de transformações de
representações semióticas, pois o acesso aos objetos matemáticos passa necessariamente
por representações semióticas. Apresentamos aqui um relato muito rápido e talvez não
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demonstre exatamente o que aconteceu em sala de aula. É importante destacar que a
interação entre professor e estudante foi sistemática e a partir do momento que o estudante
domina os conceitos da física, o cálculo das derivadas e os conceitos das equações
diferenciais, basta observar as situações em que os tratamentos são aplicáveis e os
momentos em que estamos diante de uma conversão.

3.2 CRIATIVIDADE E JOGOS DIDÁTICOS
O projeto “Laboratório Interdisciplinar de Material Didático” foi desenvolvido com
apoio financeiro da Fundação de Ciência e Tecnologia (FUNCITEC). A pesquisa foi
desenvolvida no NEEM, com ações em escolas públicas escolhidas de forma aleatória. Os
resultados obtidos foram apresentados em três diferentes mídias: livro publicado com o
apoio financeiro da FUNCITEC; CD com fotos, textos e jogos didáticos; Kit Didático com os
materiais dos jogos todos confeccionados com sucata. Flemming et al (2003), divulgam os
resultados do presente projeto, em formato de um livro didático para professores da rede
pública. A primeira edição foi totalmente distribuída, gratuitamente, nas escolas públicas do
estado de Santa Catarina. Cabe destacar que todos os jogos criados, assim como toda a
proposta metodológica para trabalhar no dia a dia em sala de aula foram levados para 5
escolas públicas da região da grande Florianópolis, escolhidas aleatoriamente, visando-se
uma adequação dos materiais frente às diretrizes do estado de SC. A discussão com 22
professores que aceitaram o convite para participar foi muito interessante, pois possibilitou
a adequação de alguns materiais e a constatação das potencialidades criativas do professor,
quando estimulado frente aos materiais (sucatas) para criar ou adequar jogos visando a
introdução ou fixação de conteúdos de várias áreas de conhecimento.
Uma ação bastante exitosa, foram as palestras que realizamos nas escolas, envolvendo
pais e professores, para apresentar a importância do uso dos jogos e fundamentalmente
para discutir o uso da sucata como material didático. Levamos a mensagem “sucata não é
lixo”, para as escolas e para as famílias, fazendo inclusive as orientações relativas à higiene
e os cuidados de manuseio nas diversas faixas etárias da Educação Básica.
Esse projeto contou com a participação de uma equipe interdisciplinar que a partir
das leituras dos referenciais teóricos escolhidos, envolveram-se no processo da criação e
confecção dos jogos didáticos. Foram construídos 21 Kits didáticos e quatro personagens: A
“Su” que adora crianças e gosta de guardar a sucata sempre bem limpa e adequada para a
faixa etária das crianças; O “Tom”, um colecionador de bolinhas, fichinhas, figurinhas, dentre
outros itens; a gatinha “Joaquina” e o Pescador “Ribeirão”. Joaquina, a surfista, e o pescador
Ribeirão que não conhecia a famosa Praia da Joaquina se conheceram em um ônibus.
“Conversa vai, conversa vem”, esses nativos da Ilha de Santa Catarina, resolvem conhecer
juntos as praias da ilha de SC.
Os materiais disponibilizados nas escolas, são incentivadores para trabalhar com a
formação global dos alunos, valorizando os aspectos ambientais e culturais de cada região
e são adaptáveis para as diversas áreas de conhecimento. Os exemplos disponibilizados
envolveram: Matemática, Ciência da Linguagem – Língua Portuguesa, História, Geografia.
O livro entregue aos professores apresenta 21 Kits, sendo que cada Kit, contém:
exemplos, orientações relacionadas com os materiais usados para a criação dos objetivos
dos jogos; sequências didáticas para orientar o uso em sala de aula; a descrição das
atividades didáticas que incluem o jogo; as considerações formalizadas frente aos
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referências teóricos que permite ao professor compreender e justificar o uso de jogos e
identificação dos objetivos do jogo (introduzir ou fixar conteúdos; aprimorar atitudes,
atenção, desenvolver hábitos de brincar, dentre outros).
O material didático distribuído nas escolas envolve materiais interdisciplinares que
podem ser personalizados para conteúdos específicos como também para a formação
integral da criança, do jovem e do adulto. É possível usar jogos para a resolução de
problemas, para discutir aspectos da História da Matemática, para associar a Matemática
com leituras de livros, revistas, reportagens dentre outras atividades que possam refletir o
dia a dia do estudante. Assim, “aplica-se a problemas, atividades e projetos que ultrapassam
a capacidade de uma só área disciplinar” (ASSMANN, 1998, 162).
Ao discutir os jogos nos cursos de capacitação, nas disciplinas formais do Curso de
Matemática – Licenciatura, ou em Cursos de Especialização Lato Sensu, observamos que
alguns docentes mostram uma certa resistência, mas ao observarem a motivação imediata
de alguns colegas do grupo, não há como resistir a “chamada da criatividade e dos processos
criativos”. Ostrower (1987, p. 9), afirma que “Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma
forma a algo novo”. Flemming e Mello (2003, p. 20) discutem as fases de um processo
criativo visando a Educação. Quanto ao professor salientam que: “O professor criativo sabe
que a sua formação profissional é um ciclo permanente e gratificante. [...] a criatividade vai
provocar a reflexão da própria prática, tornando o professor mais aberto, mais colaborativo
e mais participativo”.
No contexto da educação o tema “criatividade”, precisa ser mais discutido, pois as
possibilidades para qualificar a educação são muitas! A criatividade é um potencial inerente
ao homem. Pode ser desenvolvida, pois o processo criativo pode ser visto como um processo
de crescimento contínuo e não se restringem à arte. Entendemos que o professor pode
demonstrar o seu potencial criador no seu dia a dia como educador.

3.3 PROJETOS DE EXTENSÃO
Em 1996, iniciamos o Projeto de Extensão que foi proposto a partir da constatação de
que os ingressantes nos Cursos de Engenharia e Matemática tinham lacunas de
aprendizagem no contexto de conteúdos da Educação Básica.
Após encontros com professores e gestores, como já citado na seção 1 do presente
documento, conseguimos analisar e dimensionar um processo de nivelamento. Diante da
aprovação institucional o processo foi aplicado pela primeira vez de forma gradativa,
gerando as seguintes ações sistemática no contexto do NEEM:
Sondagens – Aplicação de uma lista de exercícios para serem resolvidos pelos
estudantes na primeira semana de aula. O estudante preenchia também um questionário
com algumas informações pessoais relativas à sua formação na Educação Básica, incluindo
o ano de conclusão. O estudante tinha um espaço para manifestar suas dificuldades de
aprendizagem casos existissem.
Curso de nivelamento – Em função dos resultados das sondagens, um plano de ensino
era elaborado para as aulas presenciais do Curso de Nivelamento. Ao final, uma nova
sondagem era aplicada visando acompanhar o aproveitamento do curso.
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Monitorias (formalizadas em 2001) – Iniciadas em fase experimental, tendo como
espaço físico o NEEM onde já tínhamos vários materiais didáticos adequados para a
proposta das monitorias.
Plantão Pedagógico – Associado às monitorias, foi planejado no NEEM e aprovado
semestralmente pelos gestores institucionais. Alguns professores com disponibilidade
horária, assumiam uma carga horária semanal para ficar no espaço do NEEM, orientando de
forma individual os estudantes com dificuldades de aprendizagens nas disciplinas da área
da Matemática.
As ações citadas acima, foram inicialmente consideradas emergenciais, mas
posteriormente foram efetivadas em função da qualificação do processo de ensinoaprendizagem, não somente nas disciplinas de matemática. O espaço do NEEM tornou-se
um espaço de diálogo sistemático para os professores das áreas afins, sempre visando a
qualificação dos cursos.
Os primeiros resultados, com as turmas dos cursos de Engenharia foram publicados
em Flemming et al (2000), despertando o interesse de outros cursos, como por exemplo o
Curso de Ciências Contábeis.
Para atender a demanda de outros cursos, a oferta do curso de nivelamento foi
ampliada e posteriormente foi ofertada na modalidade a distância. O material didático do
curso foi alicerçado nas experiências dos cursos já implantados presencialmente,
adicionando-se novos materiais didáticos complementares que estavam disponíveis no
NEEM.
Os professores envolvidos com os projetos de criatividade e jogos didáticos e os
estudos sobre a implantação de cursos na modalidade a distância, foram acionados e em sua
primeira oferta, testamos um ambiente virtual criado por pesquisadores da UNISUL e
participamos de um curso experimental de preparação de professores autores e tutores
atuantes na EAD.
Em 2004 tem-se a oferta sistemática do Curso de Extensão/Nivelamento na
modalidade a distância. O livro didático “Matemática Elementar” foi de autoria da equipe do
NEEM, assim como todo o material didático do Ambiente Virtual de Aprendizagem.
O curso de nivelamento foi projetado e conforme o andamento das discussões entre
os pesquisadores relativas aos referenciais teóricos escolhidos, fazíamos revisões nas
sequências didáticas, e quando necessário uma revisão e todo o material didático
produzido. Para enriquecer o “ambiente” de estudo (material impresso ou pesquisas na
internet), visando o desenvolvimento do estudante, optamos pela criação da criação de dois
personagens: o Contador de Histórias que “conduz o aluno através dos séculos buscando as
respostas para questões simples ou complexas” e o “dá dicas” que gentilmente cria uma
situação motivadora para que os estudantes usem adequadamente as representações
simbólicas, algébricas e gráficas dos objetos matemáticos. Atividades recreativas e jogos
foram introduzidos, pois concordamos com Brougère (1998) quando discutia a relação
positiva entre jogos e educação. Vários conteúdos quando investigados historicamente nos
remetem para a ideia de jogos, como é o caso do estudo das probabilidades. Corbalán (1996)
apresenta vários exemplos que envolvem objetos matemáticos da Geometria, da Álgebra,
Probabilidades e outras situações com resoluções de problemas.
Posteriormente novos Cursos de Extensão são organizados para a oferta na
modalidade a distância e disponibilizados para todos os estudantes da UNISUL
interessados, considerando-se a possibilidade de validação para as Atividades
Complementares previstas nos PPC dos cursos.
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3.4 MATEMÁTICA: PRESENCIAL E A DISTÂNCIA
Já sinalizamos anteriormente que os professores do NEEM atuaram de forma efetiva
na implantação da Educação a Distância. Nossa mobilização para analisar e compreender a
evolução da Educação a Distância em 1996, nos motivou para a oferta de um Curso de
Nivelamento para os ingressantes, visando a superação das lacunas de aprendizagem, na
área da matemática, que promovem as evasões de ingressantes, assim como dificuldades de
aprendizagem.
Formatamos a proposta do “Curso de Especialização em Educação Matemática”, com
470 horas, para ofertar na modalidade a distância. Na época ainda não estavam bem claros
todos os trâmites legais para o credenciamento institucional pelo MEC. Enquanto o processo
seguia nos trâmites legais, o grupo iniciou a produção de materiais didáticos para a
modalidade a distância. O curso contemplava as seguintes disciplinas: Representações
Gráficas; Geometria; Informática e Ensino de Matemática; Criatividade e Jogos Didáticos;
Tendências em Educação Matemática; Projetos de Trabalho com Aplicações Matemáticas;
Trigonometria e Números Complexos; Tópicos Especiais em Matemática; Metodologia da
Pesquisa e Didática da Matemática.
Nessa fase inicial, foi possível produzir pesquisas com aplicações experimentais nas
turmas de nivelamento. Flemming, et al (2001, p. 7) apresentam os resultados obtidos na
pesquisa interdisciplinar que reuniu Matemática e Literatura2. “Uma sequência didática
interdisciplinar foi aplicada, cujas ações e procedimentos definem uma metodologia
interativa”. Ficou evidenciada a importância do professor como autor de sequências
didáticas interativas e criativas, pois estas facilitam a comunicação, produzem a liberdade
de expressão, propiciando a aprendizagem cooperativa.
Por definição institucional, nossa equipe acompanhou as fases iniciais da implantação
da Educação a Distância, colaborando com a presença efetiva de uma pesquisadora do
NEEM no programa Unisul Aberta e posteriormente na Unisul Virtual.
Cada disciplina contém um livro didático (autorias de professores do NEEM) e outros
materiais didáticos foram organizados pelos professores para o Ambiente Virtual de
Aprendizagem.
Inicialmente, a oferta foi para todo o Brasil, mas como a Unisul ainda não tinha polos
estruturados, para os encontros presenciais previstos, apenas duas turmas (2003 e 2004)
foram ofertadas. Todos os encontros presenciais foram realizados na Unidade da Ponte do
Imaruim, em Palhoça. As demais ofertas do curso foram planejadas apenas para o Estado de
Santa Catarina e os encontros presenciais foram realizados em Tubarão e Araranguá.
Os três encontros presenciais eram obrigatórios, e contemplavam: aplicação de
provas e atividades práticas, entrevistas, palestras, seminários e outras ações inovadoras
organizadas pelos docentes e coordenação do curso. Todos os estudantes deveriam
desenvolver um Portfólio de atividades, visando a criação e desenvolvimento de um
material didático a ser apresentado no encontro presencial. Para finalizar, o estudante
deveria elaborar uma monografia sob a orientação de um professor(a) e apresentar no
último encontro presencial.
Niskier (1999, p. 13), apresenta o escopo de um documento que foi apresentado ao
Conselho Nacional de Educação em julho de 1996, contemplando informações básicas para
afirmar que “O Brasil está maduro para oferecer cursos via EAD”. Ainda em 1996, tem-se na
2

Foi utilizado a leitura do capítulo 6 – O Primeiro Sol – do livro “Mar sem Fim”, de Amyr Klink. Posteriormente
em outro projeto, foi organizado um jogo didático on-line também usando a leitura deste livro.
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Lei n. 9.394, de 20/12/1996 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o artigo 80,
consagra/educação a distância como estratégia a ser desenvolvida com o incentivo do Poder
Público.
O curso de Pós-Graduação em Educação Matemática foi reconhecido pelo MEC na
Portaria n° 2.132, publicada no Diário Oficial da União de 23/07/2002, seção 1 de
24/07/2002.
Formamos o primeiro grupo de professores capacitados para atuar como autores e
tutores na Educação a Distância da Unisul. No ano de 2000, participamos de um curso em
parceria com Universidade Virtual Brasileira, UVB.BR. Dessa forma, nossa equipe estava
preparada para atuar na EAD, tanto como professores ou tutores, como autores dos livros e
materiais didáticos.
No contexto do NEEM, acompanhávamos o movimento de crescimento da EAD no
Brasil e fora do Brasil. O sistema Universidade Aberta do Brasil é um programa articulador
entre governo federal e as instituições públicas de ensino superior que oferecem cursos de
graduação e pós-graduação na modalidade a distância. Foi formalizado pelo Decreto 5.800
de 8/06/2006. A estrutura inicial foi inspirada em diversos modelos, projetos e iniciativas
de algumas instituições do Brasil.
Em 1998, o Decreto nº. 2.494, do Poder Executivo, regulamenta a Lei citada, definindo
alguns pontos como o conceito da EAD e o Decreto nº 5.622 de 2005, regulamentando o art.
80 da nova LDB.
A Unisul formaliza o início da oferta de Cursos na Modalidade a Distância integrando
o sistema Universidade Virtual Brasileira (UVB) composto por instituições privadas.
Posteriormente, tem-se o término da parceria com a UVB e a Unisul continua ofertando
Cursos na Modalidade a distância e um conjunto de disciplinas do presencial. Uma das
primeiras ofertas de disciplinas na modalidade a distância para estudantes dos cursos
presenciais foi o Cálculo Diferencial e Integral 1 e toda a organização do livro didático e
materiais didáticos adequados à modalidade de ensino, foi organizada pelos professores no
NEEM, partindo-se das ideias já desenvolvidas no Curso de Nivelamento, Cursos de
Extensão e na Pós-Graduação de Educação Matemática.
O Projeto Pedagógico do Curso de Matemática na modalidade a distância contempla
as concepções e grades curriculares adotadas no presencial, mantendo a diferença
relacionada com a condução do processo de ensino-aprendizagem, pois as estratégias
didáticas são diferenciadas. Tem-se o uso de vários recursos tecnológicos, assim como o
livro didático.
Foi uma experiência muito enriquecedora, pois procuramos alinhar os referenciais
teóricos para o contexto da modalidade a distância. Optamos por formatar um curso
alinhado com a Didática da Matemática e com a Educação Matemática, e em especial as
Representações Semióticas, pois já estávamos discutindo esses referenciais teóricos em
pesquisas e em salas de aula do Curso na modalidade presencial.
Agregamos experiências e enfrentamos os novos desafios: Construir o PPC do Curso
de Matemática – Bacharelado. Aceitamos os desafios e conseguimos gerar uma proposta que
atendeu todas as concepções previstas nas Diretrizes Curriculares do MEC e normatizações
institucionais (Projeto Pedagógico Institucional). O projeto do Bacharelado foi inovador,
pois contemplou um conjunto de disciplinas geradoras de pesquisas interdisciplinares. Os
estudantes deveriam desenvolver obrigatoriamente duas pesquisas no decorrer do curso:
Iniciação Científica e TCC. A primeira oferta do curso foi em 2014 e os primeiros resultados
qualificam a formação inicial do Matemática que se prepara para a educação continuada em
nível de mestrado e doutorado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do período do presente relato as atividades do NEEM sempre foram de
Pesquisa, Ensino, Extensão, Formação Inicial e Continuada. A equipe de professores e
estudantes bolsistas ou voluntários, que participaram diretamente dos estudos e atividades
desenvolvidas no NEEM, formavam uma equipe interdisciplinar, pois suas origens de
formação envolviam diferentes áreas de conhecimento, sendo a Matemática uma área
agregadora das ações interdisciplinares. Todos os professores que participavam como
pesquisadores, continuavam atuando no ensino em disciplinas ofertadas para cursos de
matemática e outros de diferentes áreas de conhecimento. Assumimos o compromisso de
que os resultados de nossas pesquisas deveriam refletir no repensar da nossa prática
docente, além de qualificar a nossa produção científica e a produção de materiais didáticos
para o ensino presencial e a distância.
Várias ações formalizadas institucionalmente foram inicialmente implantadas no
NEEM de forma experimental. Por exemplo: monitorias, plantão pedagógico, curso de
nivelamento nas modalidades presencial e a distância.
O público-alvo envolvia estudantes e professores sendo que o foco ficou concentrado
nos Cursos das áreas exatas e engenharias. Os projetos de pesquisa e extensão que foram
desenvolvidos, foram significativos, pois as ações de sondagens, monitorias e plantão
pedagógico, agregavam ideias e experiências para lidar com a matemática aplicada em
diferentes situações problemas, portanto, nossos egressos ampliaram “o olhar para além da
área da matemática”.
Quanto aos referenciais teóricos que adotamos em nossas pesquisas, destacamos os
“Registros de representação semiótica”, pois este foi um tema que acompanhamos desde
1996, quando os primeiros pesquisadores da UFSC foram para Estrasburgo/França, visando
a formação em nível de doutorado. As tecnologias ainda não facilitavam muito, mas, foi
possível ter em mãos vários artigos com as premissas da Teoria do Duval e os resultados da
pesquisa de Damm (1992), de forma mais imediata. Dessa forma, o uso sistemático das
Representações Semióticas aconteceu a partir de 1996, quando estruturamos o NEEM.
As pesquisas interdisciplinares assim como a prática interdisciplinar nas salas de
aulas, facilitaram o acesso de egressos da Licenciatura em Matemática em Programas de
Pós-Graduação na UNISUL ou em outras instituições de Ensino Superior. Nossos egressos
da modalidade presencial e a distância qualificaram os campos de estágios em diferentes
escolas públicas e privadas.
Ao avaliar o desenvolvimento dos projetos de trabalho aplicados, ressaltamos que as
práticas pedagógicas adotadas resgatam um fazer significativo, ampliam e relacionam os
conceitos com o mundo em que se vive e seguem uma metodologia propícia que estabelece
um rigor científico adequado à faixa etária com a qual se trabalha.
Estudamos a Educação a Distância, muito antes da organização formal da Unisul.
Expressamos a nossa criatividade da formatação de Cursos a Distância, quando a instituição
ainda não havia tomado a decisão de aderir à modalidade EAD.
A produção de livros didáticos e material didáticos, envolvendo vários conteúdos
matemáticos, foi ampliada desde o momento em que os Cursos de Matemática são ofertados
na modalidade a distância.
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A participação de militares ou de profissionais em busca de uma segunda graduação,
nos cursos da UNISUL, na modalidade a distância, foi muito significativa para o Curso de
Matemática (Licenciatura), pois nosso público ficou diversificado em termos de faixa etária
e de formação básica.
Muitos foram os desafios superados nos estágios e no
desenvolvimento das pesquisas do contexto da Didática da Matemática e Educação
Matemática.
Quando consideramos a aproximação da Matemática com outras áreas de
conhecimento é sempre possível destacar as suas potencialidades para o contexto
educacional, pois, não estamos discutindo conceitos, definições e teoremas apenas sob o
olhar de matemática pura, estamos buscando métodos para o ensino-aprendizagem de
problemas reais em diversos campos de atuação. Dessa forma, ao realizar as pesquisas foi
fundamental o olhar interdisciplinar para que pudéssemos aplicar ou adaptar conceitos e
definições de outras áreas de conhecimento. Os resultados das pesquisas que envolveram
as representações semióticas nos mostraram como lidar com a diversidade do nosso
público-alvo, no sentido de assumir a formação do professor de matemática da Educação
Básica qualificado para atuar em regiões do Brasil.
Flemming e Tolêdo (2012) apresentam detalhes da gestão dos estágios
supervisionados do Curso de Matemática – Licenciatura (EAD), destacando desafios, [...] “é
preciso adotar concepções, estratégias e ações inovadoras capazes de operacionalizar os
processos de forma qualitativa e de acordo com todos os aspectos legais”. De certa forma, a
atuação dos nossos estudantes como estagiários nas escolas da Educação Básica, mostraram
o quanto os objetivos de formação estavam sendo atingidos.
Em novembro/2008, apresentamos no Fórum PPI institucional, um relato das
“Experiências didáticas no contexto dos estágios supervisionados em matemática na
modalidade EAD”. Optamos por contextualizar a participação do NEEM e do Curso de
Matemática – Licenciatura na evolução da Educação a Distância na UNISUL, pois
efetivamente as nossas ações foram pioneiras e inovadoras. O reconhecimento pelo MEC do
Curso de Especialização em Educação Matemática na modalidade a distância reflete o
pioneirismo e a organização dos Estágios Supervisionados foram reconhecidos como
inovadoras e todas as nossas apresentações e palestras em eventos.
Toda a equipe de professores atuantes como supervisores nos estágios tem relatos

fantásticos sobre a atuação de nossos estudantes em escolas públicas (campos de estágios)
por todo o Brasil. Os relatos sistemáticos dos estudantes permitiam uma imersão no dia a
dia das escolas. Veja o relato de um estudante, no início do seu estágio:
Fiz o estágio com a máxima motivação, pois escolhi o curso de licenciatura em
matemática por puro prazer. Torna fácil aquilo que a maioria dos alunos acha difícil é uma
tarefa desafiadora. São Gabriel da Cachoeira/AM3 é o município mais indígena do Brasil e
muito diferente da maioria dos outros municípios do país, como exemplo posso citar que
em sala de aula temos 44 alunos dos quais 38 (aproximadamente 86%) são de origem
indígena e 1 de origem colombiana, ou seja, trata-se de um público pouco comum para a
maioria dos colégios do país.

A professora era nativa da região e dava a sua aula falando: Português, idiomas
indígenas4 e espanhol, para atender a diversidade dos estudantes em sua sala de aula.
São Gabriel da Cachoeira é um município brasileiro do estado do Amazonas, na fronteira com Colômbia e
Venezuela. É o município do Brasil com a maior predominância de indígenas no Brasil.
4 Idiomas: nheengatur, tucano e baníua.
3
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Quando o estudante mostrou nossos livros didáticos impressos, ela ficou fascinada, pois
nunca tinha imaginado que poderia ter em mãos um material como o que usávamos nas
nossas disciplinas.
Ao fazer o presente relato, reunimos documentados e outros relatos e ao fazer um
olhar global observa-se que avançamos muito na compreensão da interdisciplinaridade e
no uso das novas tecnologias, tanto na forma de softwares educacionais como em relação
ao uso dos recursos multimidiáticos.
Ao escrever a frase final, estamos diante de uma pandemia mundial que está
produzindo mudanças no dia a dia dos professores, dos estudantes e da gestão das
instituições de ensino. Estamos tendo a oportunidade de observar a importância da
interdisciplinaridade nas pesquisas. Por exemplo, a mobilização de pesquisadores e
técnicos de várias áreas de conhecimento, trabalhando virtualmente em conjunto para
entender o comportamento de um vírus. Por outro lado, outras equipes estão buscando
compreender o comportamento do Ser Humano frente às realidades do confinamento e
outras regras sociais estabelecidas. Cabe nesse momento uma das frases de Einstein, citada
por Percy (1968, p. 20), “A cada dia sabemos mais e entendemos menos”.
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METASSÍNTESE DE PESQUISAS SOBRE O PAPEL DA
LINGUAGEM EM DIDÁTICA DA MATEMÁTICA
SADDO AG ALMOULOUD
TEODORA PINHEIRO FIGUEROA

INTRODUÇÃO
A linguagem é imprescindível tanto para fazer matemática quanto para ensiná-la. O
discurso verbal está presente em declarações e práticas matemáticas e é usado para
comunicar durante a atividade matemática, ou a atividade didática: A linguagem está
presente na própria atividade matemática, nas relações entre atores e atividade
matemática, e as relações entre os atores no que se refere à atividade matemática (meio de
ensino-aprendizagem). Assim, na atividade matemática existe entrelaçamento da
“linguagem matemática” e da “linguagem corrente”.
Neste capítulo, realizamos uma metassíntese qualitativa de três pesquisas sobre o
papel da linguagem nos processos de ensino e de aprendizagem de matemática. A
metassíntese qualitativa é realizada por meio de poucos estudos, na qual a seleção das
pesquisas segue critério pessoal do pesquisador e utiliza interpretações das
investigações (ELENCAR e ALMOULOUD, 2017). Os autores asseveram que a
metassíntese qualitativa tem o propósito de estudar as investigações primárias com
profundidade. As análises podem ser desenvolvidas por meio de relações entre as
pesquisas, como comparações, semelhanças e diferenças.
O objetivo é explicitar os principais construtos e resultados das construções teóricas
das obras escolhidas. Essas obras discutem respectivamente “as funções do discurso na
matemática, no seu ensino e na sua aprendizagem” (DUVAL, 1995), “a importância de
artefatos e signos na mediação semiótica na sala de aula de matemática” (BUSSI e
MARIOTTI, 2008) e “a linguagem nas situações e nas instituições” do ponto de vista da
Teoria das Situações e da Teoria Antropológica do didático (PERRIN-GLORIAN e BOSCH,
2013).
No estudo das funções do discurso, Duval (1995) parte da constatação da
multiplicação de simbolismos científicos, do desenvolvimento de “linguagens formais” e a
crescente divergência entre usos diferentes do uso da linguagem natural, o uso comum nas
trocas, o emprego especializado em cada área do conhecimento, ou mesmo o emprego
literário, que revelam a necessidade de um estudo da linguagem, tanto do ponto de vista
teórico, bem como do ponto de vista da didática das disciplinas.
Nas reflexões sobre artefatos e signos na mediação semiótica na sala de aula de
matemática, Bussi e Mariotti (2008) desenvolveram a temática a partir de um estudo dos
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processos cognitivos e didáticos relacionados ao uso de artefatos nas atividades de sala de
aula. As autoras desenvolveram um referencial teórico – a Teoria da Mediação Semiótica que fornece um modelo descritivo, mas também uma referência pragmática aos professores
para explorar o potencial didático de um determinado artefato em relação aos seus próprios
objetivos didáticos específicos.
Sobre o papel e o lugar da linguagem nas situações (no sentido da Teoria das
Situações) e nas instituições (no bojo da Teoria Antropológica do Didático), Perrin-Glorian
e Bosch (2013) abordam a questão da linguagem cruzando os pontos de vista da teoria das
situações (TS) e da teoria antropológica do didático (TAD). O objetivo é mostrar que na
teoria das situações, a linguagem é explicitamente levada em conta nas situações de
formulação; na teoria antropológica do didático, ela é incluída na noção mais ampla de
ostensiva e analisada como parte das praxeologias.
No que segue, apresentamos algumas reflexões oriundas das três obras analisadas,
iniciando o estudo pela obra de Duval (1995).

1. ESTUDO DAS FUNÇÕES DO DISCURSO
NA MATEMÁTICA, NO SEU ENSINO E NA SUA APRENDIZAGEM
Nesta parte do texto, apresentamos algumas das ideias de Duval (1995) sobre as
funções discursivas na matemática, no seu ensino e sua aprendizagem. Seu estudo parte da
constatação da multiplicação de simbolismos científicos, do desenvolvimento de
“linguagens formais” e a crescente divergência entre usos diferentes da linguagem natural,
o uso comum nas trocas, o emprego especializado em cada área do conhecimento, ou mesmo
o emprego literário, que segundo o autor, revelam a necessidade de um estudo da
linguagem, tanto do ponto de vista teórico, bem como do ponto de vista da didática das
disciplinas. Assevera que questões sobre a natureza da linguagem, seu papel no
funcionamento do pensamento e sua aprendizagem em sala de aula, devem ser feitas a
partir dessa variedade dos discursos possíveis que refletem uma coexistência de usos, às
vezes contrários do uso da linguagem natural, bem como ao apelo a símbolos de linguagens
formais.
Discutimos essencialmente as funções cognitivas discursivas e as operações de
descrição.

1.1 FUNÇÕES COGNITIVAS DISCURSIVAS
E AS OPERAÇÕES DE DESCRIÇÃO
Quando nos referimos ao discurso matemático, o qual está associado a uma atividade
matemática, é imprescindível a passagem da expressão oral para a escrita. Segundo Duval
(1998) não podemos esquecer que o desenvolvimento da matemática está ligado ao uso de
sistemas semióticos de acordo com a modalidade visual e não de acordo com a modalidade
fonético-acústica. Em outras palavras, matemática e, em particular, raciocínio em
matemática, é uma questão de escrever e não de falar.
Na figura 1 apresentamos uma visão macro dos elementos em uma Situação Didática
(SD), são eles: a Atividade Matemática, o Professor, o Aluno, a Linguagem, os Registros de
Representação Semiótica (RRS) e o Discurso Matemático.
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Figura 1 - Elementos em uma SD
Fonte: Construção dos autores, 2021.

Para que ocorra a compreensão e a escrita pelos alunos de seu discurso matemático
a respeito da atividade matemática proposta, o papel do professor (mediador/observador)
neste processo de ensino e aprendizagem tem como objetivo principal proporcionar
situações de aprendizagem que envolvam a mobilização de diversos Registros de
Representação Semiótica. O aluno ao assumir as diferentes posições neste processo (leitor,
auditor, locutor e redator), segundo Duval (1998), por intermédio de diversas atividades de
expressão, engaja-se em mudanças em sua arquitetura cognitiva, provocada pelas funções
meta-discursivas e, consequentemente pelas funções discursivas. Espera-se assim que seja
capaz de escrever o seu discurso matemático referente a atividade proposta em sala de aula.
É sabido (Duval, 1995, 2003, 2004 e 2005) que a linguagem exerce um papel
importante sobre o pensamento e sobre a aprendizagem em sala de aula de matemática e
de outras ciências. Para o autor, a finalidade de uma linguagem é produzir um discurso, isto
é, uma expressão referencial a tudo que nos rodeia com fins de comunicação entre as
pessoas. O discurso é o resultado do emprego da linguagem para se falar de objetos físicos
reais e objetos idealizados ou imaginários, sejam estes existentes ou não. A matemática, por
exemplo, faz apelo à linguagem natural, mas também à linguagem que apela a símbolos e à
linguagem formal. Além disso, recorre-se ainda a outros sistemas semióticos como
esquemas e imagens (figuras e gráficos). A compreensão dos diversos discursos
empregados em matemática envolve necessariamente a análise das funções que deve
cumprir o emprego de uma linguagem.
Duval (1995) assevera que as funções meta-discursivas são funções cognitivas
comuns a todos os registros de representação, linguísticos, simbólicos ou figurativos.
Portanto, a comunicação de informações pode ser feita em qualquer registro de
representação. O autor identifica três funções meta-discursivas: a comunicação, o
tratamento e objetivação.
A função de comunicação é imprescindível na existência de uma organização que
reúna elementos (subsistemas, indivíduos) que possam atuar com seu próprio
funcionamento. O autor assevera que no modo de transmissão, disseminação ou troca, a
informação deve passar de um sistema a outro, ou circular em um espaço social. As línguas
naturais
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são o sistema semiótico mais adequado para cumprir essa função entre os indivíduos
de um grupo ou de uma sociedade: seja na forma de conversa, questionamento,
declaração, comunicado, comentário, apresentação, conferência etc. o discurso é o
modo fundamental de interação social entre os indivíduos. (DUVAL, 1995, p. 89,
tradução nossa)

A função de tratamento faz-se necessária para a própria atividade do conhecimento.
O autor observa que toda informação recebida deve poder ser transformada de forma a
extrair outras informações, e que o discurso não só comunica a informação como também
permite transformá-la, às vezes para explicitar o que estaria implícito. E é nos registros da
linguagem, natural ou formal, que o raciocínio se desenvolve e encontra toda a sua força.
A função objetivação é imprescindível no controle que um sujeito pode ter sobre
suas atividades, sobre suas experiências ou sobre as potencialidades de um “mundo”
imaginário ou pessoal. Duval (1995) assevera que é a possibilidade de o sujeito tomar
consciência daquilo que ainda não tem uma clara consciência, enquanto um trabalho de
exteriorização para fins de reorganização que ainda não tiver sido realizado.
O autor afirma que essas três funções meta-discursivas são irredutíveis entre si.
Assim, a função de objetivação é irredutível a uma função social de comunicação. Querer
compreender um discurso produzido para fins de objetivação como se fosse um discurso
produzido para fins de comunicação, não só cria um menosprezo e um mal-entendido sobre
o que está sendo dito, mas também destrói a comunicação com aquele que se expressa.

1.2 AS CARACTERÍSTICAS DAS FUNÇÕES DISCURSIVAS
Os propósitos de se utilizar uma língua em um discurso são caracterizados pelos atos
de expressão (que são os meios de expressão utilizados para dizer ou escrever algo e/ou
compreender o que foi dito por alguém ou o que está escrito). Portanto, além das funções
meta-discursivas, um discurso é constituído pelas funções discursivas. A análise das funções
discursivas, segundo Duval (1998) envolve a observação da expressão, ou mais
especificamente dos atos de expressão, os quais são dados de acordo com a arquitetura
cognitiva dos sistemas implementados para produzi-los. É por meio da atividade de
expressão que um sujeito pode aprender a diferenciar os vários mecanismos de expansão
discursiva, ou seja, as diferentes funções discursivas possíveis no uso de uma linguagem
(Duval 1995).
Duval (2015) assevera que as funções discursivas, que permitem que se realize um
discurso, são quatro: a função referencial, de designação de objetos; a função apofântica, de
constituição de um enunciado completo; a função de expansão discursiva, de articulação
desses enunciados em um todo coerente, e a função de reflexividade discursiva, de
transformação de um enunciado completo. Em cada uma dessas funções discursivas podem
ocorrer diferentes operações discursivas, relativas à produção do discurso considerado ao
nível de sua produção por um locutor.
A figura 2 esquematiza as características das funções meta-discursivas e discursivas,
as quais são desenvolvidas a partir de um discurso da linguagem natural a fim de que o
discurso do saber de referência seja instituído.
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Figura 2: Funções meta-discursivas e discursivas no uso de uma linguagem
Fonte: Autores

Nas subseções 2.2.1 a 2.23 relataremos mais especificamente sobre as funções
discursivas e suas operações.

1.2.1 FUNÇÃO REFERENCIAL
No caso da Função Referencial são quatro as operações discursivas: designação pura,
categorização simples, determinação e de descrição. Duval (1995) descreve da seguinte
forma essas operações:
1.

A operação de designação pura consiste em identificar um objeto mostrando-o com um
gesto, ou associando-o a uma determinada marca ou combinação de signos relativos, por
exemplo, a um sistema de registros. Qualquer designação por atribuição a um objeto de
um signo (letra ou número) ou de um nome que seja “próprio” é uma operação de
designação pura. Usados para uma operação de designação pura, os signos não têm
sentido, são reduzidos a um uso referencial. Esta operação é por si só suficiente para
designar e identificar um objeto. No entanto, a introdução de uma designação
frequentemente requer o recurso a outras operações de designação. Assim, a dupla
designação realizada em “Seja I o ponto médio do segmento AB....” pelas letras I e AB não
funcionaria sem uma operação de categorização, marcada pelo uso de substantivo, e sem
uma operação de determinação, marcada pelo uso de artigos. Geralmente, uma operação
de nomenclatura pura pode ser suficiente para identificar o objeto de que falamos no
contexto da comunicação oral, mas não no da expressão escrita.
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2.

A operação de categorização simples consiste em identificar um objeto por uma de suas
qualidades, isto é, em designá-lo indicando a classe “típica” a que pertence. O uso de
substantivos, verbos ou adjetivos qualitativos faz parte de uma operação de categorização
simples: “Seja I o meio do segmento AB...”, “estamos procurando um divisor comum para
o numerador e o denominador...”. (Duval, 1995, p. 99). No entanto, essa operação nunca
é suficiente por si só para permitir que um objeto seja identificado. Deve ser combinada
com outra operação, a de determinação.

3.

A operação de determinação consiste em especificar o campo de aplicação da operação de
categorização: “Seja I o ponto médio do segmento...”, “Procuramos um divisor comum...”.
As “pressuposições de existência e unicidade” vêm sob essa operação de determinação
nas línguas naturais.

4.

A operação de descrição consiste em identificar um objeto cruzando os resultados de
várias operações de categorização. Esta operação é realizada em línguas naturais pelo uso
de construções genitivas ou proposições relativas: “seja I o ponto de intersecção das
diagonais de um quadrilátero”.

Duval (1995) observa que a operação de descrição é análoga à da categorização. Mas
é cognitivamente irredutível a ela em dois pontos. A primeira é que essa operação é
realizada em situação de ausência de palavras correspondentes disponíveis (ECO, 1988,
apud DUVAL, 1995, p. 99) “Nenhuma língua, mesmo a natural, pode ter um nome para cada
objeto, ou para cada classe de objetos, trata-se de poder nomear qualquer objeto apesar
da limitação do léxico da língua disponível”. Isso evidencia o papel crucial da operação
de descrição quando se trata de identificar um objeto que não pode ser nomeado
diretamente com o léxico disponível (RUSSELL, 1969 apud DUVAL, 1995).
O autor assevera que a operação de descrição, como a operação de categorização
simples, precisa ser combinada com a operação de determinação. Exceto em certos casos, é
necessário combinar pelo menos duas operações para poder designar um objeto no registro
das línguas naturais.
A análise da função referencial permite destacar a diferença entre dois empregos
contrários da linguagem natural: o comum e o especializado, ou lógico-matemático (não
confundir com a linguagem simbólica). Essa diferença deve ser encontrada na maneira de
efetuar as operações da função referencial e a importância da operação de descrição é aí
evidenciada. Duval (2004, p. 102) observa que
De fato, uma das características de um emprego especializado da linguagem natural é a
importância que toma a operação de descrição. Essa importância não se reflete somente
na frequência de expressões referenciais dependente desta operação; ela aparece
sobretudo com o caráter recorrente que toma essa operação de descrição em seu
emprego especializado e, em particular, em seu emprego “lógico-matemático”.

As operações, ou processos de descrição são fundamentais para a aquisição dos
conhecimentos científicos, contribuindo para a descoberta de novos dados, base de todo
desenvolvimento do conhecimento.

1.2.2 IMPORTÂNCIA DO LÉXICO
PARA AS OPERAÇÕES DE DESIGNAÇÃO
Duval (1995) destaca o imprescindível papel do léxico nas operações de designação.
O autor assevera que um léxico é um conjunto de elementos (signos, símbolos ou palavras)
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que permite marcar explicitamente o cumprimento de uma das quatro operações que
contribuem para o cumprimento da função referencial. Ainda reforça que nem todos os
léxicos permitem realizar as quatro operações de designação. Alguns apenas permitem que
a operação de determinação seja realizada, mas não aquelas de categorização e descrição.
Ele é caracterizado, para a função de designação, como associativo, sistemático e de
extensão semântica (BRANDT et. al., 2014). Duval (1995, p. 103) assevera que “um léxico
é associativo (grifo nosso) quando o léxico de partida não remete mais a um conjunto de
elementos elementares, mas a uma diversidade de objetos e fenômenos do meio físico e do
ambiente sociocultural”.
Um léxico é sistemático quando é constituído da seguinte forma: “nos damos um
conjunto de objetos elementares e suas designações por meio de símbolos arbitrários,
sendo os objetos complexos designados por sua composição” (GRANGER, 1979 apud
DUVAL, 1995, p. 101). Os símbolos que designam os objetos elementares constituem,
portanto, o léxico inicial. Como exemplo, Duval (1995) observa que o sistema posicional
decimal de numeração é um exemplo claro de léxico sistemático, uma vez que qualquer
número é designado a partir da posição e da combinação de dez signos iniciais. Tal léxico
permite apenas a operação de designação pura e não a de categorização ou determinação.
Assim “o procedimento por extensão semântica permite que novos objetos sejam criados
por metonímia, metáfora, sinédoque etc.” (BRANDT et al., 2014, p. 482)

1.2.3 FUNÇÃO APOFÂNTICA, FUNÇÃO DE EXPRESSÃO
DISCURSIVA, FUNÇÃO DE REFLEXIVIDADE DISCURSIVA
A Função Apofântica tem duas operações que podem ser efetuadas de forma isolada
ou em conjunto. Trata-se das operações predicação e elocução. Duval (1995, p. 123-124)
assevera que uma unidade apofântica pode ser vista pelo seu conteúdo ou estatuto: o
conteúdo diz respeito aos diferentes aspectos pelos quais ela pode ser considerada
(materialidade dos signos que permite distinguir um do outro, afora as significações e
associações de suas expressões), enquanto o estatuto se refere ao papel que ela preenche
na organização global do discurso – hipóteses dadas, premissa, regra, conclusão
intermediária, conclusão final.
Uma língua deve permitir a distinção entre o engajamento do locutor e aquilo que ele
quer dizer. Granger (1979 apud BRANDT et al., 2014) define esta função da língua como
elocução. Mas, conforme afirma Duval (1995, apud BRANDT et al. 2014, p. 483)
não é somente para fins de comunicação entre as pessoas que as marcas de enunciação
são importantes, e prefere chamar esta função de função de reflexividade para o
discurso com fins estritamente científicos. Do fato que uma unidade apofântica depende
de um ato de elocução ou predicação, ou de elocução e predicação ao mesmo tempo,
este enunciado pode ter um valor social, epistêmico ou lógico – em geral, não explícito.
No caso em que o valor lógico sobressai sobre os demais, como no discurso científico, a
função de comunicação persiste. No entanto, está implícita, também, a função de
tratamento, que é fundamental para a expansão discursiva.

Logo, a Função de Reflexividade diz respeito a marcar o valor, o modo ou estatuto de
uma expressão (BRANDT et al. 2014).
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A função de Expansão Discursiva constitui-se de quatro formas de expansão: lexical,
formal, natural e cognitiva. Esta função tem um papel crucial por permitir ao interlocutor
fazer inferências, tornando explícito o que, no discurso, está implícito. Isto significa que o
discurso diz mais do que parece dizer, e isso ocorre por meio das operações discursivas.
Estas, por sua vez, ocorrem pelos modos de progressão do discurso, que podem ser de dois
tipos: o primeiro é caracterizado como lógico e o segundo como natural, por ser mais
espontâneo (BRANDT et al., 2014).

1.3 A TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA
Duval (2003, p. 48) assevera que a análise dos processos de descrição, bem como da
variedade das possíveis descrições, nos leva à questão da produção das representações e da
compreensão das representações produzidas, indicando que a atividade de representação
está no cerne de todo processo de descrição. O autor procura verificar como esses processos
influenciam a aprendizagem matemática. Todo desenvolvimento de uma reflexão
epistemológica e cognitiva sobre a construção do conhecimento matemático está ligado ao
reconhecimento do caráter semiótico das representações bem como à elaboração de
métodos para analisar tais representações (DUVAL, 1998, p. 178-179). Nesta perspectiva,
construiu a Teoria dos Registros de Representação semiótica que traz à tona as
representações semióticas e seu imprescindível papel nos processos de construção de
saberes/conhecimentos científicos. Alerta sobre a necessidade de não confundir
representação e registro de representação, pois “[...] uma representação é qualquer coisa
que se coloca no lugar de outra coisa” (DUVAL, 2003, p. 50).
O autor assevera que
As representações mentais recobrem o conjunto de imagens e, mais globalmente, as
conceitualizações que um indivíduo pode ter sobre um objeto, sobre uma situação e
sobre o que lhe é associado. As representações semióticas são produções constituídas
pelo emprego de signos pertencentes a um sistema de representações que tem
inconvenientes próprios de significação e de funcionamento. Uma figura geométrica,
um enunciado em língua natural, uma fórmula algébrica, um gráfico são representações
semióticas que exibem sistemas semióticos diferentes. (DUVAL, 1994, p. 269, da versão
do artigo traduzida por Moretti, 2012)

As representações desempenham um papel primordial para Duval (1994):


no desenvolvimento das representações mentais: estas dependem de uma
interiorização de representações semióticas, do mesmo modo que as
representações mentais são uma interiorização daquilo que é percebido
(VYGOTSKY, 1962; PIAGET 1968, apud DUVAL, 1994));



na realização de diferentes funções cognitivas: a função de objetivação (expressão
particular) que é independente daquela de comunicação (expressão para
outrem), e a função de tratamento que não pode ser preenchida pelas
representações mentais (algumas atividades de tratamento são diretamente
ligadas à utilização de sistemas semióticos, por exemplo, o cálculo);



na produção de conhecimentos: as representações semióticas permitem
representações radicalmente diferentes de um mesmo objeto, na medida em que
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elas podem atender sistemas semióticos totalmente diferentes. (DUVAL, 1994).
Assim, o desenvolvimento das ciências está ligado a um desenvolvimento de
sistemas semióticos cada vez mais específicos e independentes da língua natural.
(GRANGER, 1979 apud DUVAL, 1994).
A noção de registro de representação semiótica é importante pelo fato de permitir
analisar a complexidade cognitiva própria aos diferentes tipos de representações
semióticas que são mobilizadas em uma atividade matemática e suas variações introduzidas
pelo ensino da matemática (DUVAL, 2003, p. 43-44; DUVAL, 2004). As representações
devem ser analisadas conforme ilustrado na figura 3: (i) com relação àquilo que ela de fato
representa e (ii) com relação ao sistema pelo qual ela é produzida.

Figura 3: Os três aspectos constitutivos de uma representação
Fonte: Duval, 2003, p. 50

Há dois tipos de sistemas que produzem uma representação: (i) os sistemas físicos e
neuronais, que produzem automaticamente as representações; e (ii) os sistemas semióticos,
que contemplam a produção intencional das representações.
Não se pode distinguir de fato o conteúdo de uma representação do objeto que ela
representa sem considerar o sistema que a produziu. Os registros de representação
semiótica formam um subconjunto dos sistemas semióticos.
Comungamos com o autor, quando destaca o papel fundamental da coordenação de
muitos registros de representação semiótica, para uma apreensão conceitual de objetos: “é
preciso que o objeto não seja confundido com suas representações e que seja reconhecido
em cada uma de suas representações possíveis. É nestas duas condições que uma
representação funciona verdadeiramente como representação, quer dizer, ela dá acesso ao
objeto representado” (DUVAL, 1994, p. 270).
Na próxima seção, apresentamos algumas das reflexões tecidas por Bussi e Mariotti
(2008) sobre a importância de artefatos e signos na mediação semiótica.
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2. IMPORTÂNCIA DE ARTEFATOS E SIGNOS NA
MEDIAÇÃO SEMIÓTICA NA SALA DE AULA DE MATEMÁTICA
Nesta parte de nosso texto, apresentamos algumas das reflexões tecidas por Bussi e
Mariotti (2008) a partir de um estudo dos processos cognitivos e didáticos relacionados ao
uso de artefatos nas atividades de sala de aula. Neste contexto, as autoras desenvolveram
um referencial teórico – a Teoria da Mediação Semiótica (TMS) - que fornece um modelo
descritivo, mas também uma referência pragmática aos professores para explorar o
potencial didático de um determinado artefato em relação aos seus próprios objetivos
didáticos específicos.
A TMS foi construída por Bussi e Mariotti (2008) em torno da ideia seminal de
mediação, introduzida por Vygotsky (1978), e se propõe a descrever e compreender o
processo que começa com o uso de um artefato por um aluno e leva à apropriação, por este
aluno, de um determinado conteúdo matemático. Essa perspectiva leva em consideração o
papel do professor e fornece a base para um modelo explícito do que se espera do professor.
Na teorização da TMS, as autoras levam em consideração a conceituação de Vygotsky
focando o estudo do funcionamento da linguagem natural, isto é, dos processos semióticos
relacionados ao aprendiz e ao uso da linguagem (em particular o uso de palavras,
considerado por Vygotsky a unidade de análise). Nesta perspectiva, as autoras asseveram
que “o uso de palavras e formas de discurso pode ser interpretado de acordo com o
pressuposto geral de que o desenvolvimento da criança é uma apropriação progressiva e
uso reflexivo de maneiras de se comportar que os outros usaram em relação a ela”. (BUSSI;
MARIOTTI, 2008, p. 750)
O estudo pretendeu ser a inspiração para uma engenharia didática que leve em conta
o(s) aluno(s) e o professor e que se centre na utilização de um artefato com a finalidade de
explorar seu potencial em relação ao conteúdo matemática particular.
Bussi e Mariotti (2008) asseveram que a ideia de artefato é muito geral e engloba
vários tipos de objetos, produzidos pelo ser humano ao longo dos tempos: sons, gestos;
utensílios e implementos; formas orais e escritas de linguagem natural; textos e livros;
instrumentos musicais; instrumentos científicos; ferramentas das tecnologias de
informação e comunicação. A contribuição dos artefatos para a educação não é novidade, já
que há muito os livros são os principais artefatos usados nas escolas, sem esquecer o papel
e o lápis ou o quadro negro.
A figura 4 apresenta um esquema com uma visão micro de uma situação didática no
contexto da TMS (seção 3.3) tendo como protagonista o papel do artefato e, o seu uso no
que diz respeito ao caráter pragmático (modificador do ambiente) e reflexivo
(desenvolvimento do pensamento do sujeito).
A figura 4 mostra que o uso de um artefato pelo aluno na realização de uma Atividade
Matemática, mediada pelo professor e, socializada entre os demais alunos da sala de aula,
tem como objetivo mostrar/explorar a emergência de signos e o potencial semiótico1 do
artefato. Esse processo deve provocar a evolução dos significados desses signos a partir de
ciclos didáticos (seção 3.4): atividades com artefatos, produção individual de signos e

1 À luz de Bussi e Mariotti (2008, pode dizer que o potencial semiótico de um artefato é a dupla relação semiótica

que ativa, de um lado, os significados pessoais relacionados ao uso do artefato, em particular, à realização de
uma tarefa; por outro lado, os significados matemáticos que podem estar relacionados ao artefato e seu uso.
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produção coletiva de signos, por meio dos quais possa ocorrer o processo de internalização
(seção 3.2) pelo aluno. Assim, em uma abordagem instrumental (seção 3.1), a apropriação
do saber em jogo, deve dar condições de explicitar, a partir de um processo de evolução de
discursos oral e escrito, o seu discurso matemático relativo à atividade matemática
proposta.
Atividade Matemática - Tarefa

Signos

TMS

Artefatos

auditor

Potencial Semiótico
Aluno

Processo de
Internalização

Caráter reflexivo
Funções
Meta-Discursivas

Ciclos Didáticos

Mediadores

Professor

leitor
Oral
Escrita
Atividade de Expressão
Arquitetura Cognitiva
Caráter pragmático

Contexto Social

Abordagem Instrumental

Linguagem

Funções Discursivas
locutor

Discurso Matemático
Saber

Sala de Aula

Figura 4 - Visão micro de uma situação didática no contexto da TMS
Fonte: construção dos autores, 2021.

As autoras observam que certamente a linguagem em todas as suas formas, oral e
escrita, tem um lugar central entre os artefatos produzidos e elaborados pelo ser humano.
De fato, a introdução da escrita modificou os esquemas tradicionais de comunicação com a
introdução de um novo meio de comunicação. A comunicação oral é pragmática no sentido
de que visa fazer com que os interlocutores compartilhem uma experiência comum,
evidenciada pelo uso extensivo de formas dêiticas uma das principais consequências. A
introdução e o desenvolvimento da forma escrita da linguagem parecem ser uma fonte de
esquemas lógicos-dedutivos per se, sem uma referência precisa a uma situação real
(GOODY, 1987/1989 apud BUSSI; MARIOTTI, 2008).
As autoras asseveram que a conclusão que pode ser tirada da complexa discussão
sobre as implicações do desenvolvimento da escrita e de seu uso diz respeito ao papel
desempenhado por tal artefato na emergência do que se denomina pensamento racional,
que é o pensamento baseado em ideias abstratas, afirmações gerais/universais e raciocínio
dedutivo.
A escrita e sua história na formação de modos de pensar, e da matemática em
particular, leva a refletir sobre o papel cognitivo das representações e à observação básica
de que “qualquer representação ganha vida por causa de uma construção humana que a
torna possível, em outras palavras, qualquer representação é suportada por um artefato”
(BUSSI; MARIOTTI, 2008, p. 747).
Na próxima seção, apresentamos algumas reflexões sobre a abordagem instrumental.
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2.1 ABORDAGEM INSTRUMENTAL
No parágrafo anterior, à luz de Bussi e Mariotti (2008), apresentamos exemplos que
mostram que a relação entre artefatos e conhecimento é complexa e requer uma análise
cuidadosa a fim de evitar super simplificações inúteis. Entre os artefatos relativamente
novos, pode-se citar as ferramentas das tecnologias de informação e comunicação. Vários
estudos, entre eles os de Mariotti (2013) mostram que esses artefatos fortaleceram e
mudaram a maneira humana de pensar.
Bussi e Mariotti (2008) asseveram que o ingresso na escola tem, por um lado,
incentivado os educadores a reconsiderar os currículos e, por outro, chamado a atenção
para as relações entre alunos e computadores. Isso pode explicar a difusão de estudos
educacionais enquadrados na abordagem instrumental de Rabardel (1995), em que se
investiga a complexidade do contexto em que ocorre a atividade dos alunos. A abordagem
instrumental de Rabardel é baseada em uma distinção principal entre artefato e
instrumento. As autoras reforçam que essa distinção leva a analisar separadamente as
potencialidades de um artefato e o uso real que é realizado por meio dele, portanto, não
apenas separar o que está relacionado à intenção do designer e o que realmente ocorre na
prática, mas também enfatizar a distinção entre perspectivas objetivas e subjetivas.
De acordo com a terminologia de Rabardel (1995), o artefato é o objeto material ou
simbólico em si, às vezes, apenas uma parte de um artefato complexo pode estar em foco,
que é projetado de acordo com um objetivo particular, e por isso incorporando um
conhecimento específico. O instrumento é definido por Rabardel como uma entidade mista
“composta tanto de componentes do tipo artefato quanto de componentes esquemáticos
que são chamados de esquemas de uso. Essa entidade mista nasce do sujeito e do objeto. É
esta entidade que constitui o instrumento que tem um valor funcional para o sujeito.”
(RABARDEL; SAMURÇAY, 2001, apud BUSSI; MARIOTTI, 2008, p. 748). Os esquemas de uso
são progressivamente elaborados na utilização do artefato no decorrer da realização de
uma determinada tarefa; portanto, o instrumento é uma construção de um indivíduo, tem
um caráter psicológico e está estritamente relacionado ao contexto no qual se origina e
ocorre seu desenvolvimento. É por intermédio do desenvolvimento das formas de
organização de uma atividade (gestos, habilidades, interações, atividades linguísticas,
afetividade) que os esquemas são construídos e modificados (VERGNAUD, 1996)
A gênese instrumental articula-se em torno de dois processos:


Instrumentalização, sobre o surgimento e a evolução dos diferentes componentes
do artefato, por exemplo, o reconhecimento progressivo de suas potencialidades
e limitações.



Instrumentação, no que diz respeito ao surgimento e desenvolvimento da
utilização de esquemas.

Bussi e Mariotti (2008) salientam que os dois processos são orientados para fora e
para dentro, respectivamente do sujeito para o artefato e vice-versa, e constituem as duas
partes inseparáveis da gênese instrumental. Os esquemas de uso podem ou não ser
consistentes com os objetivos pragmáticos para os quais o artefato foi projetado,
basicamente eles estão relacionados à experiência fenomenológica do usuário, e de acordo
com essa experiência podem ser modificados ou integrados.
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Na gênese instrumental, o professor e os alunos fazem apelo a vários aspectos da
linguagem e de processos semióticos que discutimos na próxima seção do ponto de vista de
Bussi e Mariotti (2008) e Mariotti (2013).

2.2 SISTEMAS DE SIGNOS EM PROCESSO DE INTERNALIZAÇÃO2
Bussi e Mariotti (2008) asseveram que Vygotsky se concentrou no estudo dos
processos semióticos relacionados ao aprendiz e ao uso da linguagem (em particular o uso
de palavras, considerado por Vygotsky a unidade de análise). Em uma perspectiva
vygotskyana, o uso de palavras e formas de discurso pode ser interpretado de acordo com
o pressuposto geral de que o desenvolvimento da criança é uma apropriação progressiva e
uso reflexivo de maneiras de se comportar que os outros usaram em relação a ela.
O uso de signos na realização de uma tarefa tem uma dupla função cognitiva: o sujeito
produz signos para realizar a tarefa e se comunicar com os diversos parceiros que
colaboram na tarefa. Neste caso, a produção de signos está estritamente relacionada ao
processo de interpretação que permite a troca de informações (BUSSI; MARIOTTI, 2008).
As Funções mentais superiores, ou habilidades cognitivas se desenvolvem por meio da
produção e interpretação de signos: em particular falar (ou escrever) e interpretar o que é
dito (ou escrito), em outras palavras interagindo socialmente por intermédio da
comunicação. Assim,
pensar e fazer sentido (na sociedade e nas escolas) deve ser concebido como um
processo sociosemiótico em que os textos orais e escritos [...] interagem
constantemente a fim de produzir textos melhorados por parte dos interlocutores ou
mesmo fundir-se em um texto revisado como um produto de todo o grupo.” (CARPAY;
VAN OERS, 1999 apud BUSSI; MARIOTTI, 2008, p. 751, tradução nossa)

Esta observação é necessária e crucial, porque a função cognitiva do uso de signos
muda de acordo com a função que os signos têm na atividade. Em particular, levando em
consideração a especificidade das atividades escolares, “os enunciados de cada um dos
interlocutores são determinados pela posição que ocupam em uma determinada formação
social” (BUSSI; MARIOTTI, 2008, p. 751, tradução nossa), ou pela sua posição social
particular, como no caso da posição assimétrica de professor e alunos no que diz respeito à
matemática.
No que tange a relação entre artefatos e signos, Bussi e Mariotti (2008) asseveram
que na esfera prática os seres humanos usam artefatos, alcançando conquistas que de outra
forma teriam ficado fora do alcance, enquanto as atividades mentais são sustentadas e
desenvolvidas por meio de signos que são produtos dos processos de internalização e que
na terminologia vygotskyana são chamados de ferramentas psicológicas.
As autoras reforçam que o papel fundamental dos artefatos no desenvolvimento
cognitivo é amplamente reconhecido, mas diferentemente de outras abordagens
psicológicas, que separam claramente os artefatos tecnológicos e concretos dos signos, a
perspectiva vygotskyana reivindica uma analogia entre eles. Nesta perspectiva, Vygotsky
expressa o seguinte:
2

A internalização, conforme definida por Vygotsky, é “a reconstrução interna de uma operação externa” (1978,
p. 56)), descreve o processo de construção do conhecimento individual gerado por experiências socialmente
compartilhadas.
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A invenção e o uso de signos como meio auxiliar de resolver um determinado problema
psicológico (para lembrar, comparar algo, relatar, escolher e assim por diante) é
análogo à invenção e uso de ferramentas em um aspecto psicológico. O signo atua como
um instrumento de atividade psicológica de uma maneira análoga ao papel de uma
ferramenta no trabalho de parto. (VYGOTSKY, 1978, apud BUSSI; MARIOTTI, 2008, p.
751, tradução nossa).

A analogia entre signos e artefatos está baseada na função de mediação que ambos
podem ter no cumprimento de uma tarefa.
De fato, o que é mediação? As autoras respondem que
O substantivo mediação é derivado do verbo mediar, que se refere a um processo com
uma estrutura semântica complexa envolvendo os seguintes participantes e
circunstâncias que são potencialmente relevantes para esse processo: [1] alguém que
medeia, ou seja, um mediador; [2] algo que é mediado; ou seja, um conteúdo / força /
energia liberada pela mediação; [3] alguém / algo sujeito à mediação; ou seja, o
“mediador” para quem / qual a mediação faz alguma diferença; [4] as circunstâncias da
mediação,. (a) os meios de mediação, ou seja, a modalidade; (b) o local, ou seja, o local
onde a mediação pode ocorrer. Essas relações semânticas complexas não são evidentes
em todos os usos gramaticais do verbo, mas submersas abaixo da superfície, elas ainda
estão por aí e podem ser trazidas à vida por meio de associações paradigmáticas, isto é,
suas relações sistêmicas: certamente não entendemos o processo a menos que
entendamos como esses fatores podem influenciar seu desdobramento no tempo e no
espaço reais.” (HASAN, 2002 apud BUSSI; MARIOTTI, 2008, p. 751, tradução nossa).

O termo é geralmente utilizado apenas para se referir à potencialidade de fomentar a
relação do aluno com o conhecimento matemático e, principalmente, relacionado à
realização de uma tarefa. Partindo da afirmação de que é preciso superar a dicotomia entre
o ser humano e as tecnologias, as autoras asseveram que a unidade entre o ser humano e a
mídia passa a ser o objetivo básico: a ferramenta torna-se transparente.
O modelo de Hasan (2002) adotado por Bussi e Mariotti (2008) é explicitamente
colocado em uma estrutura vygotskyana e abrange todos os elementos relevantes para a
modelagem de atividades de ensino-aprendizagem do ponto de vista semiótico. Para tanto,
as autoras indicam que é necessária uma maior elaboração das ideias vygotskyana no que
diz respeito à natureza e ao papel do mediador e às características das circunstâncias. Nesta
perspectiva, elas tecem reflexões sobre a mediação semiótica conforme segue.

2.3 MEDIAÇÃO SEMIÓTICA
No uso social de artefatos, a realização de uma tarefa (que envolve o mediador e os
mediados) os signos compartilhados são gerados. Bussi e Mariotti (2008) reforçam que
estes signos estão relacionados com a realização da tarefa, em particular, com o artefato
utilizado, e, além disso, podem estar relacionados com o conteúdo a ser mediado (em
termos do modelo de Hasan (2002). Consequentemente, a relação entre artefatos e signos
baseia-se na relação verdadeiramente reconhecível entre artefatos particulares e signos
particulares (ou sistema de signos) originados diretamente por eles. Portanto, é importante
explorar o sistema de relações entre artefato, tarefa e conhecimento matemático, pois “Por
um lado, um artefato está relacionado a uma tarefa para a qual fornece um meio adequado
de solução; por outro lado, o mesmo artefato está relacionado a um conhecimento
matemático específico” (BUSSI; MARIOTTI, 2008, p. 754).
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O professor deve usar o artefato como uma ferramenta de mediação semiótica, desde
que seja intencionalmente usado pelo professor ou concebido para mediar um conteúdo
matemático por meio de uma intervenção didática projetada. Bussi e Mariotti (2008)
destacam que o papel do professor é crucial e não incidental e a sequência de ensino deve
apresentar certas peculiaridades. Nesta perspectiva, as autoras descrevem, no que
chamaram de ciclo didático, as principais características de uma sequência de ensino. Esse
ciclo didático fornece um quadro para projetar e para analisar as sequências de ensino.

CICLO DIDÁTICO
Descrevemos, à luz de Bussi e Mariotti (2008, p. 754-756) as características do ciclo
didático. As autoras reforçam que a estrutura de uma sequência de ensino pode ser descrita
como uma iteração de um ciclo em que ocorram diferentes tipologias de atividades, com o
objetivo de desenvolver diferentes componentes do complexo processo semiótico descrito
como segue:


Atividades com artefatos: os alunos são confrontados com tarefas a serem realizadas
com o artefato. Geralmente utilizado para iniciar um ciclo, este tipo de atividades promove
o surgimento de signos específicos em relação ao uso de artefatos/ferramentas
particulares; na verdade, trabalhar em pares ou em pequenos grupos promove a troca
social, acompanhada de palavras, esboços, gestos e coisas do gênero.



Produção individual de signos (por exemplo, desenho, escrita e similares). Os alunos
estão envolvidos individualmente em diferentes atividades semióticas, principalmente no
que diz respeito à produção escrita. Por exemplo, após a utilização do artefato, os alunos
são convidados a escrever em casa relatórios individuais sobre sua própria experiência e
reflexões, incluindo dúvidas e questionamentos surgidos. Todas essas atividades
centram-se na produção e elaboração de signos, relacionados com as atividades
anteriores com artefatos. Embora o intercâmbio social durante as atividades com o
artefato, ou as discussões coletivas, também envolvam processos semióticos, este tipo de
atividade se diferencia por requerer uma contribuição pessoal para a produção de textos
escritos e, consequentemente, de signos gráficos, que por sua própria natureza são
revelados a partir da contingência da ação situada. Os signos escritos (em palavras
particulares) são permanentes e podem ser compartilhados, podem estar envolvidos em
discussões coletivas, e até mesmo se tornarem objetos de discussão.



Produção coletiva de signos (por exemplo, narrativas, mímicas, produção coletiva de
textos e desenhos). Comungamos com Bussi e Mariotti (2008) quando asseveram que as
discussões coletivas desempenham um papel essencial nos processos de ensino e de
aprendizagem, em que se dará o cerne do processo semiótico, e no qual o
ensino/aprendizagem (Sugiro usar no texto uma forma de representar processo ensino e
aprendizagem ou processo ensino/aprendizagem) se baseia. Em uma discussão
matemática, toda a turma deve se engajar coletivamente em um discurso matemático,
geralmente lançado pelo professor, formulando explicitamente o tema da discussão em
que as várias soluções e os textos escritos podem ser discutidos coletivamente. Devem ser
verdadeiras discussões matemáticas cuja principal característica é a dialética cognitiva,
promovida pelo professor, entre diferentes significados pessoais e o significado
matemático relacionado a signos específicos. O papel do professor é de fundamental
importância, pois a evolução dos signos, principalmente relacionada com a atividade com
artefatos, para os signos matemáticos, não é espontânea nem simples, e por isso parece
requerer a orientação do professor.

274

Bussi e Mariotti (2008, p. 756-757) tecem reflexões sobre as categorias de signos na
mediação semiótica. Asseguram que a análise semiótica deve levar em consideração a
presença de categorias particulares de signos, passando de uma referência explícita ao uso
do artefato para o contexto matemático. Como a presença e o status dos signos pertencentes
às diferentes categorias variam no processo de evolução, eles podem ser usados como um
índice da passagem do sentido pessoal para o significado matemático.
As autoras identificam três categorias principais de signos: signos de artefatos, signos
de pivô e signos matemáticos.
1.

Os signos de artefato referem-se ao contexto de uso do artefato de uma de suas
partes e/ou à ação realizada com ela.

As autoras reforçam que, ao contrário do que se poderia esperar, pode acontecer que não
surjam significados compartilhados para signos de artefato, mas a referência direta a uma
experiência comum pode assegurar a possibilidade de negociar um significado
compartilhado dentro da comunidade de classe. Os significados podem ser expressos de
acordo com as necessidades específicas do contexto, em particular sob o estímulo de
tarefas específicas, em três situações, afirmam Bussi e Mariori (2008):


Quando a tarefa é solicitada para ser realizada em pares; de fato, trabalhar em duplas
pode gerar a necessidade de comunicação e consequentemente a produção de signos
referentes ao uso do artefato.



Quando um relatório escrito é solicitado durante a solução de um problema; por
exemplo, quando os alunos são convidados a preencher fichas de trabalho.



Quando os alunos são solicitados a preparar um relatório escrito sobre o que foi feito:
resumir o conteúdo de uma discussão, explicitar suas dúvidas e assim por diante.

Os signos-artefato, devido à sua referência direta ao artefato e seu uso, são usados
principalmente para identificar ou focalizar um aspecto particular do (uso do) artefato a
ser relacionado aos significados matemáticos que são o objeto da intervenção (BUSSI e
MARIOTTI, 2008).
2.

Os signos matemáticos referem-se ao contexto da matemática, são relacionados aos
significados matemáticos compartilhados na instituição onde a sala de aula se
encontra e podem ser expressos por uma proposição (por exemplo, uma definição,
uma declaração a ser provada, uma prova matemática) de acordo com os padrões
compartilhados pela comunidade de matemáticos. Esses signos fazem parte do
patrimônio cultural e constituem a meta do processo de mediação semiótica
orquestrado pelo professor.

3.

Os signos pivô referem-se a tanto à atividade com o artefato; em particular, podem
referir-se a ações instrumentadas específicas, mas também a linguagem natural, para
o domínio matemático. Ou seja, a característica desses signos é a polissemia
compartilhada. Sua polissemia os torna utilizáveis como um pivô/dobradiça,
promovendo a passagem do contexto do artefato para o contexto matemático. Muitas
vezes marcam um processo de generalização, é o caso de expressões genéricas como
<objeto/s> ou <coisa/s>, bem como termos da linguagem natural que têm
correspondência na terminologia matemática. Seu significado está relacionado ao
contexto do artefato, mas assume uma generalidade por meio de seu uso na
linguagem natural.
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2.5 APONTAMENTOS FINAIS
Bussi e Mariotti (2008) teorizam a noção de mediação de uma forma que supera o
pressuposto básico sobre a contribuição da integração de ferramentas na atividade humana,
e na atividade matemática em particular. Além de considerar um artefato como uma prótese
poderosa da qual os alunos podem se apropriar para resolver determinadas tarefas, um
artefato pode ser explorado pelo professor como uma ferramenta de mediação semiótica
para desenvolver signos matemáticos genuínos, separados do uso do artefato, mas
mantendo com ele uma profunda relação semiótica.
É importante relatar que o papel do artefato em uma situação didática em uma
determinada instituição é característico da linguagem comunicada na instituição e, é sobre
esta linguagem nas situações do ponto de vista da Teoria das Situações (TS) e, nas
instituições na perspectiva da Teoria Antropológica do Didático (TAD) que teceremos
algumas análises na próxima seção a partir da pesquisa de Marie-Jeanne e Marianna Bosch
(2013).

3. A LINGUAGEM NAS SITUAÇÕES E NAS INSTITUIÇÕES
Nesta parte apresentamos algumas reflexões tecidas por Marie-Jeanne e Marianna
Bosch (2013) sobre o papel e o lugar da linguagem nas situações (no sentido da Teoria das
Situações) e nas instituições (no bojo da Teoria Antropológica do Didático).
As autoras abordam a questão da linguagem cruzando os pontos de vista da teoria das
situações (TS) de Brousseau (1997) e da teoria antropológica do didático (TAD) de
Chevallard (1999). Asseveram que na TS, a linguagem é explicitamente levada em conta nas
situações de formulação; na TAD, ela é incluída na noção mais ampla de ostensivos e
analisada como parte das praxeologias. Para examinar de perto como cada teoria (a TS e a
TAD) apreende a linguagem, Perrin-Glorian e Bosch (2013) buscaram respostas às
questões: onde se localiza a linguagem na conceituação proposta por cada teoria? Qual é o
status e o papel que ela desempenha nas diferentes modelagens de atividades matemáticas
e didáticas? Como os discursos e as trocas linguísticas são abordadas na análise didática e
que tipos de fenômenos são destacados?
No que segue, aportamos, de forma sintética, o que julgamos fundamental no estudo
de Perrin-Glorian e Bosch (2013).
Do ponto de vista epistemológico, as obras matemáticas organizam-se como um
discurso no que Laborde (1982) chama de “linguagem matemática” que “é constituída por
uma combinação de símbolos (escritos, que podem ser orais mais ou menos facilmente),
palavras específicas, palavras da linguagem natural utilizadas com um significado
específico, da própria linguagem natural original, mas com um uso específico da sintaxe”
(PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013, p. 267). Para as autoras, na linguagem matemática, a
linguagem natural e o código simbólico estão muito interligados, e isso tem efeitos na
própria sintaxe. Geralmente, os enunciados matemáticos são totalmente formalizados,
portanto, inteiramente escritos em linguagem matemática, mas, na prática, os atalhos são
usados na linguagem natural usando a sintaxe da linguagem natural, mas com um uso muito
codificado que permanece amplamente implícito.
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Perrin-Glorian e Bosch (2013) consideram que a atividade matemática visível
consiste em produzir e fazer agir esse discurso sobre objetos que podem ser objetos
matemáticos, mas que podem ser outros objetos em várias situações. O estudo da linguagem
para fazer matemática deve abarcar, além do estudo da própria linguagem matemática, o da
relação com outros domínios da realidade.
Nesta perspectiva, a Teoria da Situações e a Teoria Antropológica do Didático não
veem a atividade matemática como simples produção de discurso “nas modelizações que
propõem de atividade matemática e das atividades que visam ensinar, aprender ou divulgar
a atividade matemática” (PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013, p. 268). Essas teorias têm um
arcabouço que valoriza a atividade do sujeito em termos de situações de acordo com a TS e
em termos de praxeologias segundo os paradigmas da TAD, em que “a produção da fala, em
linguagem natural e em “linguagem matemática”, registre-se como um componente entre
outros na modelização” (2013, p. 268).
O problema da “natureza” dos objetos matemáticos e o de seu funcionamento na
atividade matemática, conduziram Bosch e Chevallard (1999) a estabelecer uma dicotomia
fundamental que os distingue em dois tipos ostensivos e não-ostensivos.
Os objetos não-ostensivos são, segundo os autores, todos os “objetos” que, como as
ideias, as instituições ou os conceitos, existem institucionalmente sem que, no entanto, eles
sejam vistos, ditos, escutados, percebidos ou mostrados por conta própria. Assim, esses
objetos só podem ser evocados ou invocados pela manipulação adequada de certos objetos
ostensivos que lhes são associados, tais como uma palavra, uma frase, um gráfico, uma
escrita, um gesto, ou todo um discurso.
Os objetos ostensivos têm duas valências: uma valência instrumental e uma valência
semiótica (PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013). As autoras asseveram que a valência
instrumental do ostensivo é o que lhe permite intervir como ferramenta da prática. Sua
valência semiótica é o que lhe permite evocar outros sistemas de objetos (ostensivos e não
ostensivos), ou atuar como signo para esses objetos. É o funcionamento dos ostensivos nas
várias praxeologias que cria suas valências e ao mesmo tempo as associa. O ostensivo pode
funcionar como um instrumento da praxeologia porque é um constituinte material das
técnicas - valência instrumental -, mas também porque sua atividade na praxeologia produz
um sentido - valência semiótica.
Assim, por exemplo, um gesto para fazer uma cruz para fazer os produtos cruzados em
uma igualdade de quocientes tem uma valência instrumental ao permitir que a técnica
de produtos cruzados seja implementada, ao mesmo tempo que ele evoca essa técnica,
que faz parte da valência semiótica. Isso vale para as escritas simbólicas, cuja valência
instrumental lhes permite intervir nos cálculos por meio de sua reescrita,
transformação e mudança de lugar (como ao passar um termo de um membro a outro
de igualdade ou quando desenvolvemos um produto de polinômios). Enquanto a
valência semiótica é o que lhe permite atuar como significantes de outros objetos (o
valor de uma incógnita ou um parâmetro, por exemplo). O mesmo ocorre com os
ostensivos de linguagem. (PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013, p. 269, tradução nossa)

Na TS, os ostensivos não são geralmente objetos de estudos nas situações de ação,
fazem parte do meio e, portanto, devem ser descritos com cada situação. São elementos do
meio sobre os quais a ação do sujeito pode se relacionar ou que podem ser os meios de ação
do sujeito. (PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013)
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Os ostensivos, como os discursos escritos e orais podem intervir como uma aposta
didática nas situações de formulação que são um tipo particular de situação de ação, nas
situações de validação que é um tipo particular de situação de formulação). Podem ser um
meio de ação e de comunicação entre os atores.
Para as situações matemáticas de uso didático, Brousseau há muito tempo (1972,
1998) identificou quatro dialéticas (de ação, formulação, validação e institucionalização)
que se diferenciam pelo uso que se faz dos conhecimentos e sua formulação. A dialética da
ação, em conjunto com o jogo de variáveis didáticas, visa criar os conhecimentos necessários
a partir dos antigos conhecimentos disponíveis. A dialética da formulação visa embutir na
linguagem os elementos necessários à formulação de conhecimentos como saberes; a
dialética da validação visa reconhecer a validade desse conhecimento e o interesse que pode
haver em retê-lo para reutilizá-lo. A dialética de institucionalização é a passagem, para um
conhecimento, de seu papel de meio de resolução de uma situação de ação, de formulação
ou de validação, para um novo papel: aquele de referência para utilizações futuras, coletivas
ou pessoais. A linguagem e as formulações intervêm de maneira diferente nessas três
dialéticas.
A figura 5 apresenta um esquema sobre os aspectos da linguagem nas situações e nas
instituições, evidenciando que é imprescindível o olhar do pesquisador em didática da
matemática sobre estes aspectos.

Meio de ensino e aprendizagem

Linguagem

Humanidade

Civilização
Sociedade

Objetos
não-ostensivos

SD
Milieu - material
Atividade Matemática - Tarefa
Praxeologias
[T, t, , ]

Objetos
ostensivos

Aluno

Milieu - cognitivo

Professor

Ação

Valência Semiótica

Milieu - social

Formulação

Validação

Intitucionalização

Objeto de ensino aprendizagem

Valência Instrumental

Saber
Discurso Matemático
Escola / Sala de Aula

Figura 5 - Esquema sobre a Linguagem nas situações e instituições
Fonte: Os autores, 2021.

A linguagem perpassa as situações no sentido de que atua tanto como objeto de ensino
e aprendizagem bem como meio de ensino e aprendizagem (seção 4.1). E, além disso, a
linguagem na perspectiva da Teoria das Situações (TS) exerce um papel fundamental nas
dialéticas de ação, formulação, validação e institucionalização, as quais explicitam diversos
elementos para análise do ponto de vista da pesquisa em educação matemática tanto no que
se refere ao ensino quanto à aprendizagem. Neste processo, os objetos ostensivos e não
ostensivos estão acoplados na atividade matemática proposta (Figura 5) a partir das

278

praxeologias apresentadas, cujas valência semiótica e instrumental são reveladas por meio
de aspectos dos diversos discursos característicos da linguagem presente em uma
determinada instituição, dependendo das condições e restrições, na perspectiva da TAD
(seção 4.4). Evidenciamos no esquema da figura 5 a distinção entre conhecimentos e
saberes (seção 4.2). A palavra “conhecimentos” explicitada na figura revela que nos
processos de ensino e aprendizagem a partir de um meio antagônico vários conhecimentos
são mobilizados e explicitados a fim de que o saber de referência seja institucionalizado. E,
este meio é o elemento chave para o estudo das relações entre os alunos, os conhecimentos
ou saberes e as situações e, entre as relações entre os conhecimentos e entre as situações.
Na Figura 5, apresentamos por meio da simbologia de um documento em cascata (na cor
abóbora) a estruturação do milieu do ponto de vista de Perrin-Glorian (1998 apud
ALMOULOUD, 2007): milieu-material, milieu cognitivo e milieu-social, os quais estão
presentes em uma situação didática.
Todos os elementos explicitados na figura 5 são apresentados de forma detalhada nas
respectivas seções a seguir.

3.1 A LINGUAGEM E AS SITUAÇÕES
A linguagem tem um papel fundamental nas análises a priori e a posteriori de
situações pensadas na perspectiva da TS. Perrin-Glorian e Bosch (2013) asseveram que
apesar da presença de diferentes linguagens e das diferentes funções que desempenham,
na análise da ação didática, não podemos separar a forma da linguagem da sua função
didática. “A análise a priori, ao identificar o possível, fornece um arcabouço para a análise
da contingência, daí sua importância” (PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013, p. 274, tradução
nossa).
A dialética da formulação envolve diferentes aspectos: formulação em ação, criação
ou modificação de uma linguagem para formular propriedades gerais e formulação para
validar, argumentar, provar. As autoras sugerem que para analisar sequências de aulas de
matemática do ponto de vista da linguagem usando TS, devemos examinar as funções da
linguagem para fazer matemática, mas também para aprender e ensinar matemática. Nesta
perspectiva, é preciso fazer a diferença entre, de um lado, a linguagem matemática (utilizada
nos enunciados), que é um instrumento para fazer matemática e que é o objeto de
ensino/aprendizagem e, por outro lado, a linguagem como meio de ensino/aprendizagem
de matemática, para comunicar-se consigo ou com os outros, professor ou alunos, durante
a atividade matemática, na aula de matemática ou em outro lugar: comunicar sobre a
atividade matemática, comunicar sobre as relações entre os atores e a atividade
matemática, as relações entre os atores na vida da classe.
Um dos aspectos destacados por Perrin-Glorian e Bosch (2013, p. 274) é a
importância do “dizer e fazer”. Nesta perspectiva, asseveram que a atividade matemática
não se reduz à fala e até mesmo ela a precede: “não se pode saber fazer sem saber dizer ou
antes de saber dizer”.
Por outro lado, a matemática não pode ser ensinada como língua porque não basta
saber dizer matemática, é preciso saber fazê-la. Além disso, na relação didática existem
algumas coisas que não devem ser ditas por que o aluno deve compreendê-las por conta
própria. Dizê-las significaria romper a relação didática, pois isso impediria o aluno de
compreendê-las. Essas questões não faladas dizem respeito ao meio e ao contrato
didático que permite uma interpretação comum do meio. (PERRIN-GLORIAN; BOSCH,
2013, p. 274, tradução nossa)
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Esta diferença entre dizer e fazer é um dos pontos de partida da teoria das situações
por meio da identificação das diferentes dialéticas da ação, formulação e validação.
Encontra-se também na distinção feita na TS entre conhecimentos e saberes que é essencial
levar em consideração a fim de abordar a questão da linguagem nas aulas de matemática.
A distinção entre saber e conhecimento é discutida a seguir.

3.2 CONHECIMENTOS E SABERES
Brousseau (1997) assevera que o funcionamento dos conhecimentos é diferente
daquele dos saberes, tanto nas relações entre as instituições, quanto na atividade isolada
dos sujeitos. Os “saberes” são os meios sociais e culturais para identificar, organizar, validar
e empregar conhecimentos. A mesma noção como conhecimento e como saber não tem as
mesmas propriedades, nem como um meio de pesquisa, nem como uma possibilidade de
expressões, nem como um instrumento de convicção ou como um argumento e não é
aprendida da mesma maneira.
Assumimos a asserção de Perrin-Glorian e Bosch quando asseveram que as
formulações matemáticas são baseadas em conhecimentos e experiências que as precedem.
Para se construir uma progressão para o ensino, é necessário, portanto, planejar não só a
organização dos saberes, mas também a construção dos conhecimentos em que ele pode se
basear. Como caracterizar e produzir esses conhecimentos prévios sobre os quais se
basearão o saber matemático e a linguagem matemática? Para estas autoras, a questão é
válida tanto para a resolução de um problema aberto e a produção de novos conhecimentos
matemáticos quanto para uma gênese artificial de saberes para o ensino. Para construir uma
progressão para o ensino, é necessário planejar não só a organização do conhecimento, mas
também a construção dos conhecimentos em que ela pode se basear. É esta perspectiva que
é focada pela TS ao representar os saberes (conhecimentos de referência) por situações
problemáticas que esses saberes permitem resolver, a fim de revelar conhecimentos de
referência ou não (PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013).
Para estudar a formulação e validação no contexto do ensino de um conteúdo
matemático específico, Perrin-Glorian e Bosch (2013, p. 279) sugerem que se busque
respostas às seguintes questões:


Quais conhecimentos, quais saberes merecem ser formulados?



Que conhecimento provavelmente será formulado durante a ação?



Que necessidades de texto adicionais eu preciso criar para os alunos? Quais as
condições para alcançá-los?



Que justificativas provavelmente acompanharão a formulação?



Que justificativas adicionais devem ser solicitadas? Em que condições surge a
necessidade?

Com relação à linguagem em situações didáticas, as autoras procuram responder à
seguinte questão: Como analisar as interações linguísticas em uma sala de aula real do ponto
de vista da TS? As autoras asseveram que as interações de linguagem combinam
intimamente o conteúdo matemático pretendido, o contexto da situação e a relação
(assumida ou real) dos alunos com este conteúdo e este meio. Por isso, não se pode
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prescindir de uma análise a priori da situação que ajuda na interpretação dela. Tendo em
conta a função didática da análise a priori, as autoras procuram analisar as interações do
ponto de vista da TS, por meio de uma grade de análise em nível local. Esta grade deve ser
complementada por considerações mais gerais sobre o conteúdo e a organização dos
dispositivos de ensino (PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013, p. 283).

3.3 ESBOÇO DE UMA GRADE DE ANÁLISE
A grade proposta pelas autoras apresenta quatro aspectos importantes que
elencamos a seguir:
1. Aposta didática da sessão (em termos de saberes, conhecimentos)
A aposta didática da sessão pode conter uma aposta de linguagem: introdução de
novos termos ou um novo uso da linguagem matemática, pode conter uma aposta de
formulação sem a introdução de uma nova linguagem, pode não conter nenhuma aposta ao
nível da linguagem ou formulação matemática. Para Perrin-Glorian e Bosch (2013), essa
aposta local deve ser situada temporalmente, pois o que acontece em uma aula em um
determinado momento, em uma determinada sessão, está situado em uma história: a aposta
didática particular faz parte de uma progressão, de uma aposta mais global. Isso se traduz
em pelo menos duas questões: Qual é o status do saber em jogo (saber novo, saber em
processo de aprendizagem, saber antigo...)? Qual é a função didática da sessão (aulas /
exercícios)? Esses elementos são essenciais para a interpretação do que é dito ou feito na
sessão.
2. Estabelecimento do meio, devolução
Neste aspecto, as autoras asseveram que o estabelecimento do meio e a devolução são
feitos essencialmente por ações (gestos) sobre elementos materiais do meio e pela
linguagem. O professor garante a compreensão dos termos do problema e dos elementos
disponibilizados no meio: elementos de conhecimentos prévios, ostensivos incluindo
objetos materiais, seu manuseio. Ele verifica a presença de conhecimentos antigos
necessários para isso e para estabelecer uma estratégia básica: os alunos devem fazer algo,
desenvolver uma atividade matemática, pelo menos a um nível inferior ao que se pretende.
A linguagem que intervém é uma combinação de linguagem matemática e linguagem
natural em conexão com os demais ostensivos proporcionados no ambiente e com os
saberes acionados pelo mestre na fase de devolução. Para essa análise, Perrin-Gloria e Bosch
sugerem que se procure responder as seguintes perguntas: Uma parte da ostensão pode ser
necessária para configurar esse meio: como é feito? Que estratégias o professor utiliza para
a devolução: formulações, perguntas, repetições, reformulações das propostas dos alunos...
sobre os saberes antigos, sobre os elementos do meio, sobre a questão a resolver (tarefa)?
3. Regulação das relações dos alunos com o meio, negociação do contrato didático
em fase de pesquisa dos alunos se ela existe
Para Perrin-Glorian e Bosch (2013), quando um novo conhecimento está em jogo em
uma aula ou sessão de exercícios, a regulação é feita essencialmente por meio da linguagem.
A função didática dessas interações é caracterizada a partir das respostas às seguintes
questões:


Que modificações do meio, do problema que se coloca aos alunos, podemos
observar? Estamos indo ao ponto de modificar a própria situação?
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Qual é a atividade matemática dos alunos: conhecimentos envolvidos,
ostensivos utilizados, pontos de bloqueio?



Quais são as contribuições do professor: destaque de certos elementos do
meio, injeção de vocabulário, de ostensivos (enriquecimento do meio),
ativação do conhecimento, paralelo com outras situações já encontradas,
gestão da memória didática (BROUSSEAU; CENTENO, 1991 apud PERRINGLORIA; BOSCH, 2013, p. 283)?

4. Socialização, conclusão da sessão
Destaca-se a importância do papel da linguagem na fase conclusiva, segundo várias
dimensões que levam em conta o apoio ao meio e a sua extensão, o lugar dado à formulação
dos conhecimentos dos alunos (os que podem ser formulados) e dos saberes a
institucionalizar (possivelmente), a validação desses saberes. Nesta perspectiva, PerrinGloria e Bosch sugerem quatro indicadores para auxiliar na análise dessas dimensões:


Formulação do próprio saber: Existe ou não uma explicitação de novo saber ou no
processo de aprendizagem, retomada de saber antigo? As respostas devem estar
relacionadas ao propósito da sessão. Qual é a forma dessa formulação? Que
linguagem matemática é usada? Que vínculos são feitos com outros ostensivos do
meio, qual o grau de generalidade dos saberes formulados? E quem os formula
(professor, aluno que encontra na fase de ação, outro aluno que assume a
formulação)?



Lugar reservado aos conhecimentos colocados em prática por meio da gestão da
fala. Quais alunos têm a palavra? Que interações entre o professor e os alunos?
Em que nível o professor está envolvido?



Espaço reservado ao debate, validação por intermédio dos argumentos trocados,
sua origem e o gerenciamento do que está escrito no quadro: escrevemos apenas
os elementos corretos a serem retidos pelos alunos ou todas as proposições?
Quais argumentos? De quem? Quem conclui? Como? O quê? Que validação: que
argumentos, que nível de prova?



Equilíbrio entre o apoio ao meio e a descontextualização, entre a situação
particular e os saberes gerais, as ligações feitas entre os dois.

A grade desenvolvida tem o potencial para auxiliar na análise de conteúdo das
interações de acordo com os conteúdos matemáticos envolvidos e a sua evolução, incluindo
sua dimensão linguística e de acordo com a partilha de responsabilidades entre o professor
e os alunos em relação ao saber, tendo em conta o status dos conhecimentos envolvidos
(antigos, institucionalizados, em processo de aprendizagem, tudo novo...) e as
possibilidades de retroação do meio (PERRIN-GLORIAN; BOSCH3, 2013).

3.4. A LINGUAGEM NAS INSTITUIÇÕES
Com relação à linguagem e as praxeologias, Perrin-Glorian e Bosch (2013) asseveram
que a linguagem está sempre presente nas praxeologias, tipos de tarefas (T) e técnicas (τ)
(bloco prático ou Praxis), tecnologia () e teoria () (bloco teórico ou logos) que vivem nas
instituições. No bloco de práxis, a realização de tarefas muitas vezes requer a produção de
3

As autoras apresentam (p. 284-287) um exemplo de como usar a referida grade.
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discursos (externos ou internos) para instrumentalizar ou acompanhar a técnica, embora
também possa haver ação sem fala.
O postulado antropológico da existência de um “discurso” ou logos para descrever e
justificar qualquer práxis confere, portanto, uma presença importante à linguagem como
matéria-prima (não única) do bloco teórico-tecnológico (PERRIN-GLORIAN e BOSCH,
2013).
Ainda asseveram que pode haver praxeologias com logos muito reduzidos, porque
naturalizados e implícitos. Às vezes, sabe-se realizar tarefas, sem ter nada a dizer sobre a
razão ou a forma de realizá-las. Como nos estudos de Duval (1995) e Bussi e Mariotti (2008),
Perrin-Glorian e Bosch (2013) destacam a importância da linguagem nas praxeologias com
diversos atores (técnicas cooperativas). Consideram a linguagem como um ingrediente das
técnicas em articulação com outros ostensivos.

3.4.1. VALÊNCIA INSTRUMENTAL E A
VALÊNCIA SEMIÓTICA DOS OSTENSIVOS DA LINGUAGEM
No início desta parte do texto, tecemos reflexões sobre as duas valências dos
ostensivos: a valência instrumental e a valência semiótica. Nesta perspectiva, Perrin-Glorian
e Bosch (2013) observam que o poder da linguagem como criadora e evocadora de objetos
não ostensivos (valência semiótica) e a importância atribuída a esses objetos nas práticas
tidas como “intelectuais” muitas vezes impedem a consideração e o manejo dessa valência
instrumental.
A valência instrumental e a valência semiótica estão associadas, dentro de uma dada
praxeologia, como a frente e o verso de uma folha (PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013). Dizer
que um ostensivo tem uma valência instrumental significa que ele permite agir, trabalhar.
Dizer que tem uma valência semiótica significa que permite evocar outros sistemas de
objetos (ostensivos e não ostensivos).
A noção de ostensivos permite localizar o discurso verbal no universo dos
instrumentos materiais das praxeologias, ao lado de outros tipos de ostensivos
(simbolismos, gráficos, gestos, objetos materiais) e destacar sua valência instrumental,
geralmente apagada por sua (grande) valência semiótica (PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013)

3.4.2. LÍNGUA E INSTITUIÇÕES
Na atividade matemática, a linguagem natural torna-se limitada e é aumentada por
outros ostensivos (em particular escritos e gráficos) que a enriquecem e esclarecem.
(DUVAL, 1995; PERRIN-GLORIAN; BOSCH, 2013). A “linguagem matemática” contém um
grande número de ostensivos que são principalmente escritos, embora possam ser orais.
No entanto, a manipulação desses ostensivos escritos é por sua vez acompanhada por novos
discursos (e gestos) que permitem que eles sejam organizados e ajustados (PERRINGLORIAN; BOSCH, 2013).
As autoras asseveram que, em geral, a construção ou reconstrução de novas técnicas
requer a mobilização de uma pluralidade de ostensivos pertencentes a diferentes registros.
Quando as técnicas se tornam rotineiras, um grande número de ostensivos (na linguagem
particular) desaparece ou se internaliza e só reaparece em caso de dificuldade ou variação
significativa nas condições de implementação.
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3.4.3. LINGUAGEM E MATEMÁTICA –
LINGUAGEM E PRAXEOLOGIAS DIDÁTICAS
Comungamos com Perrin-Glorian e Bosch (2013) quando observam que a fala, como
símbolos, gráficos ou gestos, são parte das ferramentas ostensivas da atividade matemática.
Como tal, requerem condições específicas de distribuição, uso e manutenção. Acrescentam
que devemos aprender a verbalizar escritos simbólicos para poder comentá-los e organizálos; usar, escolher ou inventar as palavras apropriadas; produzir discursos específicos;
articular os ostensivos dos diversos registros; reduzir e restaurar a espessura ostensiva da
praxeologia etc.
A organização das praxeologias matemáticas e praxeologias didáticas requer que elas
atendam a condições que podem ser específicas da disciplina ou genéricas. Estas últimas
decorrem da organização das atividades de ensino e aprendizagem na escola, dos papéis
atribuídos à escola na sociedade e até mesmo da forma como cada civilização conceitua as
pessoas na sociedade. As condições que são impostas aos níveis de codeterminação didática,
ao mesmo tempo que possibilitam o desenvolvimento de determinadas atividades,
restringem o universo de ações possíveis.
A figura 6 representa o esquema dos níveis de codeterminação didática, baseado em
Chevallard (2002).

Figura 6: Escala dos níveis da codeterminação didática (ampliada)
Fonte: Chevallard (2002. p. 50)

Perrin-Glorian e Bosch (2013) asseveram que a linguagem cotidiana tem um papel
especial, graças ao seu grande poder evocativo, significante, plástico, metafórico, em
facilitar a transição de uma instituição (ou seu equipamento praxeológico) para outra.
Enquanto não ficamos no nível do trabalho ou da disciplina, a linguagem cotidiana é
suficiente.
As autoras alertam que a filiação, a submissão a uma instituição (disciplina ou tema
de estudo) - ou a resistência em ingressar nela - também é percebida pela capacidade ou
incapacidade do indivíduo de assumir o uso da “linguagem da instituição” (ou do tema de
estudo).
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3.4.4. LINGUAGEM E PARADIGMA PEDAGÓGICO
O uso que é feita da linguagem em sala de aula pode revelar uma pedagogia escolar
que privilegia a difusão praxeológica segundo o paradigma da “visita às obras”, em
detrimento da sua apresentação funcional: privilegiamos a estrutura da obra em frente de
sua função (PERRIN-GLORIAN e BOSCH, 2013). A gestão comunitária da produção e
recepção de novos ostensivos (linguagem ou simbólica) nem sempre é fácil neste
paradigma.
As autoras enfatizam que no contexto da TAD, os discursos da linguagem constituem
um valioso material empírico. Para estudar as condições e restrições que atuam na
disseminação das praxeologias, deve-se olhar para além da sala de aula, da atividade do
aluno e das interações entre alunos e professor. É preciso explorar a noosfera e, além disso,
o conhecimento acadêmico e as outras instituições que negligenciam a escola. A análise do
discurso torna-se assim um importante instrumento de trabalho, com técnicas próprias.
A noção do nível de codeterminação didática (Figura 6) permite estruturar esse
universo empírico para facilitar sua análise. A civilização, a sociedade, a escola, a pedagogia
e didática, conforme Perrin-Glorian e Bosch (2013), são entidades que a didática deve
aprender a observar, analisar, criticar (ou examinar criticamente). E, nessa tarefa, a análise
dos discursos das instituições (entendida por meio dos seus sujeitos) constitui uma valiosa
porta de entrada - desde que se saiba bem questioná-los.

3.5. ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE A
LINGUAGEM NAS SITUAÇÕES E NAS INSTITUIÇÕES
À luz do estudo do trabalho de Perrin-Glorian e Bosch (2013) e apoiando-nos nele,
apresentamos alguns apontamentos que julgamos relevantes. Como havíamos dito, a
linguagem está envolvida na atividade matemática, faz parte dela. Não é (apenas) um meio
de acesso ao conhecimento matemático.
Destaca-se que ambas as teorias (TS e TAD) enfatizam o caráter instrumental da
linguagem integrando-a ao sistema ativado de ostensivos. Conforme apontado pelas
autoras, não se pode separar a linguagem do resto dos componentes da atividade
matemática, quer pensemos neles como conhecimentos/saberes (situações) ou como
praxeologias. A construção de novos saberes/praxeologias envolve a construção de novas
formas de dizer (e fazer), sem se reduzir a isso.
As autoras asseveram que na TS, um dos questionamentos é a utilidade do
conhecimento e as condições para seu surgimento. Esse conhecimento é inseparável da
linguagem em que pode ser expresso, mas também se expressam por meio de ações,
decisões, sem linguagem. A linguagem surge com o conhecimento, mas uma linguagem
eficaz nem sempre surge por si mesma, daí a importância da dialética da formulação e o
interesse em estabelecer situações de formulação quando o risco vale a pena.
Observam que a linguagem também intervém ao nível da relação didática; em seguida,
é analisada em relação às funções didáticas que desempenha e em conexão com todos os
componentes da situação, seja o meio ou as regras do jogo. A TS integra a parte do contexto
que, com a linguagem, é parte integrante da atividade matemática.
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Com relação à TAD, Perrin-Glorian e Bosch (2013) asseveram que uma questão
importante é o estudo da ecologia das praxeologias matemáticas e didáticas que permite
evidenciar as condições e restrições de seu surgimento, difusão, evolução, desaparecimento
etc. A praxeologia instrumental da ecologia dos ostensivos constitui um elemento que leva
em consideração o tratamento diferenciado dos ostensivos de diferentes registros. As
autoras asseveram que o paradigma da visita de obras pode levar a “sacralizar” os
ostensivos linguísticos mais emblemáticos da praxeologia e a favorecer sua valência
semiótica sobre sua valência instrumental. Ter em conta essa valência instrumental requer
o recurso a dispositivos apropriados para facilitar o “trabalho de linguagem” específico de
cada disciplina.

CONCLUSÕES
A metassíntese realizada a partir das obras de Duval (1995), Bussi e Mariotti (2008)
e Perrin-Glorian e Bosch (2013) nos faz refletir sobre dois aspectos característicos do
ensino de matemática: um relativo ao próprio saber em si e, outro inerente às formas de
interpretar e dar sentido à linguagem que comunica este saber: formas de pensar, visualizar,
justificar e organizar a informação, e que envolve uma arquitetura cognitiva particular.
Observa-se que o cerne da pesquisa em didática da matemática é a linguagem
presente nos discursos entre quem exerce o papel de ensinar alguém a aprender alguma
coisa e, o aprendiz. Neste caso, o objetivo principal é identificar os fenômenos de ensino e
de aprendizagem decorrentes dos tipos de discursos presentes nas situações didáticas, em
particular em uma atividade matemática proposta em sala de aula e, que envolvem as
interações entre o professor, o aluno e o saber.
Sabemos que a comunicação em matemática envolve uma diversidade de registros e,
na pesquisa de Duval (1995) fica evidente a importância da distinção entre representação
e significado, principalmente no que diz respeito à interpretação das funções discursivas
nos processos de ensinar e aprender. E, é sobre este ponto crucial que, a partir da análise
da pesquisa de Duval (1995), constatamos a importância da gerência dos processos que
envolvem a diversidade desses registros para o desenvolvimento das funções metadiscursivas e discursivas presentes na linguagem e, por meio das quais, em um processo de
descrição dos conhecimentos mobilizados e explicitados em uma situação de ensino, o saber
de referência seja instituído.
Nesta perspectiva, a pesquisa de Bussi e Mariotti (2008) traz uma visão mais
microscópica dos meios de gerenciar estes registros, presentes nos diversos discursos em
uma situação didática, a partir da Teoria de Mediação Semiótica (TMS). Esta teoria evidencia
aspectos da complexidade entre o conceito de Artefato e conhecimento matemático em uma
abordagem da gênese instrumental, a fim de que o mesmo exerça o seu potencial semiótico
como veículo de aprendizagem. Esta visão microscópica nos permitiu ampliar o campo de
análise na perspectiva da pesquisa no que diz respeito à necessidade de compreensão do
uso do Artefato e de seu papel como mediador nos processos de ensino e da aprendizagem,
o que traz à luz a importância de investigação dos impactos da gerência entre sua valência
instrumental e semiótica nesses processos.
Dessa forma, constatamos que é imprescindível que o professor como mediador do
processo tenha ciência de seu papel, pois a sua intencionalidade didática impactará
diretamente na interação dos ciclos didáticos (atividades com o artefato, produção
individual de signos e produção coletiva de signos) propostos por Bussi e Mariotti (2008).
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Mas, a pesquisa de Perrin-Glorian e Bosch (2013) traz à luz uma visão micro e macro
das pesquisas anteriores de Duval (1995) e Bussi e Mariotti (2008). A visão micro diz
respeito à linguagem e às situações e, na perspectiva da Teoria das Situações (TS), revela a
importância da análise dos diversos discursos presentes nas dialéticas e, mais fortemente
evidenciada na dialética de formulação, em que é imprescindível o papel da fala e a escrita
do discurso matemático. Além disso, Perrin-Glorian e Bosch (2013) insistem na importância
de uma análise a priori da situação didática a partir de uma grade de análise (aposta
didática; estabelecimento do meio, devolução; regulação das relações dos alunos com o
meio de negociação do contrato didático em fase de pesquisa se ela existe), a qual é
fundamental para a análise e identificação de fenômenos que possam ocorrer durante os
processos de ensino e de aprendizagem.
Na visão a partir da Teoria Antropológica da Didática (TAD), Perrin-Glorian e Bosch
(2013) evidenciam a importância do equipamento praxeológico presente na situação
didática, a partir do qual nos levam a olhar sob o ponto de vista de uma visão macro do saber
de referência instituído e resultado de um processo de transposição externa que revela as
condições e restrições impostas pela noosfera. Esta visão traz à luz aspectos da linguagem
presente nas praxeologias de uma determinada instituição e, na comunicação daquele que
exerce o papel de ensinar algo a alguém, cujo discurso pode ser resultado das condições e
restrições de suas instituições de referência.
Portanto, dialogar sobre pesquisa em didática da matemática e, ensino de matemática,
é dialogar sobre todos os elementos apresentados nesta metassíntese, onde a linguagem
presente nos diversos tipos de discursos é um objeto central de investigação e análise na
perspectiva da visão micro e macro apresentada por Duval (1995), Bussi e Mariotti (2008)
e Perrin-Glorian e Bosch (2013).
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