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RESUMO 

 
Esta tese se propôs a refletir sobre as semelhanças e diferenças nas práticas de professores e de 
alunos, no trabalho com equações de segundo grau. Para isso, caracterizamos, analisamos e 
comparamos as praxeologias do professor e de seus alunos. Realizamos este estudo sob a ótica 
da Teoria Antropológica do Didático (TAD), proposta por Yves Chevallard (1999). A TAD 
situa a atividade matemática e, em conseqüência, a atividade de estudo em matemática, no 
conjunto de atividades humanas e das instituições sociais. É a partir da noção de praxeologia 
que a TAD identifica essa atividade matemática. Essa teoria nos permite explicar o 
funcionamento das transformações realizadas nos saberes nas instituições de ensino. Nesse 
sentido, a teoria seria uma ampliação do campo de análise decorrente da Transposição Didática, 
na medida em que permite analisar as transformações que são feitas nos objetos de saberes a 
ensinar no interior da sala de aula, ou de outra determinada instituição. Os resultados de nossas 
análises apontam, inicialmente, que a relação do aluno com o objeto de saber “equações de 
segundo grau” faz com que ele reorganize, de modo particular, o conhecimento construído em 
sala de aula. Identificamos que ele usa técnicas e/ou subtécnicas diferentes das utilizadas pelo 
professor na resolução das equações de segundo grau. Outra questão que permeou nosso 
trabalho gira em torno das intencionalidades do aluno perante o saber em jogo. Diante das 
relações de conformidade com a instituição escolar, essas intencionalidades podem fazer com 
que o aluno adote, também, técnicas e/ou subtécnicas diferentes das apresentadas pelo professor 
durante as aulas. 
 
Palavras-chave: Álgebra, Equações de 2º grau, Teoria Antropológica do Didático, Praxeologia 
 

 



 

RÉSUMÉ 

 
Cette thèse a entrepris de réfléchir sur les similitudes et les différences dans les pratiques des 
enseignants et des étudiants qui travaillent avec une équation quadratique. Pour cela, nous 
caractériser, analyser et comparer la praxéologie enseignant et ses étudiants d'identifier leurs 
similitudes et leurs différences dans l'enseignement équation quadratique. Nous avons mené 
cette étude dans la perspective de la Théorie Anthropologique du Didactique (TAD), proposé 
par Yves Chevallard (1999). Le TAD est situé l'activité mathématique et, par conséquent, 
l'activité d'études en mathématiques, l'ensemble des activités humaines et des institutions 
sociales. C'est à partir de l'idée que la praxéologie TAD identifie cette activité mathématique. 
Cette théorie nous permet d'expliquer le fonctionnement des changements apportés dans la 
connaissance dans les établissements scolaires. En ce sens, cette théorie serait une extension du 
domaine de l'analyse en raison de la transposition didactique au moment qui nous permet 
d'analyser les modifications qui sont apportées aux objets de la connaissance à enseigner dans la 
classe, ou d'une autre institution. Les résultats de notre analyse suggèrent, d'une part, que la 
relation de l'étudiant avec l'objet de la connaissance "équation du second degré" l'oblige à se 
réorganiser, en particulier, les connaissances accumulées dans la salle de classe. Identifié qu'il 
utilise des techniques et / ou subtécnicas différents de ceux utilisés par l'enseignant dans la 
résolution de l'équation quadratique. Une autre question qui a imprégné notre travail s'articule 
autour des intentions de l'élève avant les connaissances en jeu. Étant donné la relation de 
conformité à l'établissement d'enseignement, ces intentions peuvent provoquer l'élève à adopter, 
trop technique et / ou subtécnicas diffèrent de ceux donnés par l'enseignant pendant les cours. 
 
Mots-clés: algèbre, les équations du second degré, de l'anthropologie de la théorie didactique, 
praxéologie. 



 

ABSTRACT 

 
This aimed to reflect on the similarities and differences in the practices of teachers and students 
working with a quadratic equation. For this, we characterize, analyze and compare the 
praxeology of teacher and his students, identifying their similarities and differences in teaching 
quadratic equation. We conducted this study from the perspective of Anthropological Theory of 
Didactics (TAD), proposed by Yves Chevallard (1999). The TAD is located mathematical 
activity and, consequently, the activity of study in mathematics, the set of human activities and 
social institutions. It is from the notion that the TAD praxeology identifies this mathematical 
activity. This theory allows us to explain the workings of the changes made in the knowledge in 
educational institutions. In that sense, this theory would be an extension of the field of analysis 
due to the Didactic Transposition at the moment that allows us to analyze the changes that are 
made the objects of knowledge to teach inside the classroom, or another particular institution. 
The results of our analysis suggest, first, that the relationship of the student with the object of 
knowledge "quadratic equation" causes it to reorganize, in particular, the knowledge built into 
the classroom. Identified that it uses techniques and / or subtécnicas different from those used 
by the teacher in solving the quadratic equation. Another issue that has permeated our work 
revolves around the student's intentions before the knowledge at stake. Given the relationship of 
compliance with the academic institution, such intentions can cause the student to adopt, too 
technical and/or sub-technical differ from those given by the teacher during lessons. 
 
Keywords: Algebra, Equations of second degree, Anthropological Theory of Didactics, 
Praxeology. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

“Os símbolos, mesmo se eles encurtam a escrita, não fazem 
compreender mais rápido do que se estava escrito em palavras... 
porque há um duplo trabalho do espírito, um em reduzir os símbolos 
em palavras que também são símbolos, o outro de atingir às idéias 
que são o signo.” (CHEVALLARD, in DUPERRET et FENICE, 1999).  

 

Temos, hoje, alguns estudos (JOSSE, 1992, BESSA DE MENEZES, 2004, 

BRITO DE MENEZES, 2006) que nos apontam evidências de certa 

diferenciação entre o que é previsto para ser ensinado e o que realmente é 

ensinado em sala de aula. Esses trabalhos indicam que tal diferença pode ser 

identificada através do gerenciamento do tempo do saber em jogo no cenário 

didático, das expectativas do professor em relação ao saber, do contrato 

didático estabelecido, das criações didáticas; isso sem levar em consideração a 

distância entre o que é ensinado em sala de aula e o que é efetivamente 

aprendido pelos alunos. Apesar de partirmos da premissa que existe uma 

“transformação” ou uma “reorganização” do saber por parte do aluno, não 

temos os elementos, nem os motivos que indiquem como funcionam essas 

transformações do saber efetivamente ensinado ao saber aprendido em sala 

de aula.  

Na tentativa de buscar indícios que nos levem a refletir sobre esses elementos 

e motivos, iremos, primeiramente, trazer algumas pesquisas que apontam para 

as “transformações” do saber, para, mais adiante, apresentarmos qual será o 

norteador teórico de nossa pesquisa. 

A essas “transformações” que ocorrem com o saber, desde a sua criação no 

mundo acadêmico/científico até a sua chegada em sala de aula, Chevallard 

(1991) chama de transposição didática.  
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1.1 – Alguns trabalhos sobre Transposição Didática 

Marlene Grillo (1999) realizou uma pesquisa na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em que pretendia contribuir para a 

compreensão do conceito de professor como um prático reflexivo. Para isso, 

entrevistou dez professores universitários, tendo como objetivos investigar 

como ocorre a transposição didática, identificar quais os fatores que 

influenciam o processo de transposição didática e que conhecimentos que são 

construídos pelo professor, na sua trajetória profissional. 

Ao final da pesquisa, a autora percebeu que, de uma certa forma, todos os 

professores entrevistados refletem sobre sua prática e que a transposição 

didática tem como denominador comum a preocupação do professor com seu 

aluno. Dessa forma, ela indica que a transposição didática se efetiva através da 

atividade reflexiva do professor, como sugere, ao afirmar que: “Ao refletir sobre 

a própria ação, o docente constrói uma teoria original, explicativa de sua 

prática, contribuindo para a sistematização de novos conhecimentos”. (GRILO, 

1999, p. 97) 

E. Josse (1992) fez um estudo comparativo do discurso de dois professores de 

matemática, perante uma mesma lição, identificando que havia diferenças 

entre o saber que estava previsto por ambos, em seus planos de aula, assim 

como entre o saber desenvolvido do tema de cada um para chegarem ao 

mesmo objetivo, que seria o aprendizado do aluno. Vale a pena ressaltar que a 

autora identifica que as aprendizagens dos alunos revelaram-se diferentes. 

Versando sobre o mesmo tema, Perrenoud (1993) avança que uma das formas 

de manifestação do trabalho docente está em traduzir o conhecimento 

acadêmico em conteúdos didaticamente assimiláveis pelos alunos, ou seja, 

uma “transformação” do saber, para que seja mais acessível, “sem os erros, as 

falsas pistas, por meio da apresentação de uma solução bem “polida”, que 

pareça a posteriori achada sem esforço no primeiro lance” (ARSAC, 1989. p. 7). 

Esse trabalho de “transformação” dos saberes é o que Yves Chevallard (1991) 

chama de Transposição Didática, que seriam as modificações que se faz nos 

saberes científicos até os saberes que chegam na sala de aula, os saberes 

ensinados. Em alguns países essas modificações começam a aparecer nos 
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conteúdos dos programas e nos manuais de ensino. No Brasil, não existem 

esses programas (as diretrizes curriculares cumprem esse papel, porém sem o 

nível de detalhamento que os programas de outros países). 

Segundo Michel Henry (1991), existe uma etapa intermediária entre a 

transformação do saber científico em saber a ser ensinado. O pesquisador 

aponta que o saber a ser ensinado é produzido na elaboração de programas de 

ensino (que, teoricamente, devem ser acessíveis ao professor). Porém, esses 

programas de ensino não conduzirão diretamente o processo de ensino-

aprendizagem na sala de aula. Irão aparecer, então, os manuais de ensino 

(aqui, no Brasil, livros didáticos), que estão relacionados aos programas (ou 

aos livros didáticos), eles trazem o programa dividido em capítulos, trazem 

ilustrações, podem trazer exercícios. O pesquisador, conclui: “seu produto 

servirá durante um tempo de referência para a comunidade de professores e 

para os pais de alunos” (HENRY, 1991, p.21). 

No final da década de 80 foram criados, no Brasil, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e as comissões de avaliação do livro didático ligadas ao MEC, como 

o PNLD1, que encaminham um certo direcionamento; porém, esses 

documentos não estabelecem, de fato, o que deve ser ensinado. Por muitos 

anos, essa atividade ficou sob a quase exclusiva responsabilidade dos autores 

de manuais (livros didáticos). Eram eles que, em última instância, 

determinavam o que deveria ou não ser ensinado, realizando, assim, a 

primeira, e importante, etapa da transposição didática, que se caracteriza pela 

passagem dos saberes científicos aos saberes a serem ensinados, ou seja, os 

manuais escolares.  

Além das transformações do saber científico em saber a ser ensinado, David 

Bordet (1997) sugere a existência de duas fases nesse processo de 

transposição didática.  

“... transposição didática externa (passagem do saber científico ao 

saber a ensinar), e os debates abertos aqui sobre a transposição 

didática interna (passagem do saber a ensinar tal qual apresentados 

dentro dos programas e manuais aos saberes ensinados em classe)” 

(BORDET, 1997, p. 47). 

                                            
1 PNLD – Programa Nacional do Livro Didático 
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Para Chevallard (1991) o professor cria um metatexto, no momento de realizar 

o processo de transposição. Como sugere o prefixo meta, ele cria um texto 

para além do texto. Esse texto, embora fundamentando-se no texto de saber, 

está impregnado com suas próprias construções, pela sua relação ao saber, 

dentre outros elementos.  

Câmara dos Santos (1997), nessa mesma direção, afirma que a segunda fase 

da transposição didática, a interna, seria caracterizada pela criação de um novo 

texto didático, impregnado pela subjetividade de cada professor. Porém, ele 

não é o único elemento humano e sujeito às suas subjetividades dentro do 

sistema didático; temos, também, o aluno.  

Ravel (2003), em sua tese de doutorado, avança na questão dessas 

transformações, identificando modificações ocorridas no saber e suas 

diferenças ao serem verbalizados pelo professor. Nesse trabalho, a 

pesquisadora identifica mudanças entre os saberes ensinados por dois 

professores que ministram uma mesma lição em sala de aula. 

No mesmo caminho, em nossa dissertação de Mestrado2, buscamos identificar 

elementos que poderiam caracterizar um processo de transposição didática 

que surgiria dentro da sala de aula, ou seja, criação de um novo texto didático. 

Alguns questionamentos rondaram nossa dissertação, e, de certa forma, nos 

orientaram para encontrarmos elementos que caracterizariam essa fase na 

transposição didática, a transposição didática interna. As questões seriam: 

quais os distanciamentos entre o saber inicialmente previsto a ser ensinado 

(aquele apresentado no livro didático), e o saber efetivamente ensinado pelo 

professor (manifestado pelo seu discurso)? Como as concepções de ensino-

aprendizagem que são reveladas pelo professor influenciariam nas diferenças 

entre os saberes efetivamente ensinados? Até que ponto as escolhas 

efetuadas pelos autores de livros didáticos, para o trabalho com quadriláteros, 

influenciaram nesse processo de “transformação” do saber por parte do 

professor? De que forma o contrato didático estabelecido em sala de aula e a 

gestão do tempo, em seus diferentes aspectos, contribuíram para a existência 

de diferenças entre os saberes a serem ensinados e o saber efetivamente 

                                            
2 BESSA DE MENEZES, Marcus. Investigando o processo de transposição didática interna: o caso dos 

quadriláteros. 2004. 184 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – UFPE-PE, Recife. 
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ensinado. 

Para responder esses questionamentos e identificar os possíveis elementos 

dessa fase da transposição didática, buscamos, dentro de uma mesma escola, 

professores que estariam ministrando o conteúdo de quadriláteros para duas 

turmas de 7ª série, ambos licenciados em Matemática. Essas escolhas foram 

feitas com o intuito de buscar uma mesma proposta pedagógica por parte da 

escola e o mesmo referencial do saber a ser ensinado, além da mesma 

formação acadêmica3 por parte dos professores e, com isso, tentarmos 

minimizar os efeitos de algumas variáveis que poderiam surgir em nosso 

processo de análise. 

Basicamente em todas as análises, identificamos diferenças entre o que estava 

proposto no livro didático (saber previsto a ser ensinado) e o que os 

professores verbalizavam em sala de aula (saber efetivamente ensinado). 

Nessas diferenças, a primeira que pudemos identificar na análise global das 

aulas dos professores foi a tentativa de uma reorganização e diferentes 

gestões do tempo do saber no cenário didático, gerando, assim, uma nova 

“forma” na apresentação desse saber por parte dos professores.  

Outra diferença estava nas expectativas relacionadas ao saber demonstradas 

pelos professores, incidindo uma maior ou menor relevância, ao objeto de 

ensino no seu discurso em sala de aula, realizando assim, diferentes discursos 

para esses saberes em função dessas expectativas, as quais se apresentaram 

distintas para cada professor. 

Observamos também como diferença, o próprio discurso relativo aos 

conteúdos, nos quais os professores, em alguns momentos, percorreram 

caminhos distintos (influenciados possivelmente pelas suas concepções de 

aprendizagem e pela sua relação ao saber), inserindo atividades de dobradura 

de papel, retirando e partindo para demonstrações diferentes daquelas 

propostas pelo livro didático. Nesse estudo, foi possível verificar a existência da 

transposição didática interna. 

Começamos a entender a transposição didática interna devido à identificação 

do professor como um ser, sujeito não só às condições institucionais, mas, 

                                            
3 Cursaram a mesma Universidade, porém em períodos diferentes, com dois anos de diferença na entrada. 
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também, à sua própria subjetividade. Porém, ele não é o único elemento 

humano e sujeito às suas subjetividades dentro do sistema didático; temos, 

também, o aluno. O sistema didático é caracterizado pela relação ternária que 

envolve dois pólos humanos – o professor e o aluno – e um não humano: o 

saber. (Schubauer-Leoni, 1988); a transposição didática interna ocorre nesse 

contexto. 

Com isso, podemos inferir na possibilidade da existência de mais uma 

modificação do saber. Essa nova “possível” transformação do saber seria 

realizada pelo aluno, transformando o saber efetivamente ensinado pelo 

professor em um novo saber, o saber aprendido.  

 

1.2 – O aluno como sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem 

Entendemos que, desde há muito tempo, vem-se falando e teorizando acerca 

do aluno como um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

Podemos justificar essa teorização apontando pela opção pelo construtivismo 

que os estudiosos da Didática da Matemática fazem. O próprio Brousseau 

(1986), a esse respeito refere que o aluno é o sujeito cognitivo e que a teoria 

genética de Jean Piaget traz elementos fundamentais para a análise da 

construção do conhecimento por esse aluno. Ora, se o aluno constrói 

conhecimento e se a teoria de Piaget seria a base para a compreensão desse 

processo, podemos entender que o que Piaget chama de reelaboração, de 

reconstrução do conhecimento a partir das interações entre o sujeito do 

conhecimento (aluno) e o objeto de conhecimento (conteúdo). 

Podemos enumerar algumas teses construtivistas de Piaget (1971, 1973) e de 

Vygotsky (1984, 1985) que caminham na direção do que propomos acima. Em 

relação ao construtivismo piagetiano podemos citar, aqui, algumas das que 

consideramos mais relevantes para a nossa discussão: 

(a) O conhecimento é fruto de um processo ativo e interativo de 

elaboração e reelaboração, feito pelo sujeito que conhece. 

(b) Nesse processo, ele – o sujeito epistêmico - constrói representações 

mentais sobre o mundo, quer seja o mundo real, concreto, ou sobre objetos 

abstratos. 
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(c) Construindo representações sobre o mundo, o indivíduo constrói sua 

própria estrutura cognitiva, sua inteligência. 

(d) A inteligência não é, pois, um potencial finito, herdado por ocasião do 

nascimento, mas, sim, uma estrutura que se constrói e se constitui a partir de 

uma base biológica que interage com o meio físico e/ou lógico-formal.  

No tocante à teoria sociointeracionista de Vygotsky, podemos tomar como 

teses centrais, auxiliares à nossa discussão, em relação à teoria histórico-

cultural as seguintes: 

(a) A relação entre o indivíduo e o mundo não é uma relação direta, ela 

é mediada por sistemas simbólicos. Isto posto, tal relação não é ‘dual’, mas 

‘triangular’: indivíduo-mundo-mediador (quer seja esse mediador o outro – 

pessoa – ou os objetos e signos, como postula o materialismo histórico-

dialético, base filosófica da teoria). 

(b) A mediação assume, então, um papel central na apropriação dos 

conhecimentos pelo indivíduo. 

(c) O conhecimento, por sua vez, não é entendido como uma 

construção solitária. Ele é historicamente construído e culturalmente 

organizado. 

(d) A sala de aula é entendida como um palco de negociação de 

significados, onde os conhecimentos historicamente construídos são 

organizados de forma a serem objetos de negociação entre professor e alunos. 

Estes últimos se apropriam dos saberes científicos e culturais, através das 

múltiplas interações vividas naquele contexto.  

Com isso, o processo de reelaboração do saber em jogo no cenário didático, 

surgiria por meio dessas múltiplas interações vividas pelo aluno, acreditando 

que esse novo saber não possua a mesma “cara”, o mesmo “valor”, a mesma 

“utilidade” sempre. Com isso, entenderíamos, de certa forma, as possíveis 

evoluções no saber com o passar do tempo, gerando uma dialética entre o 

velho e o novo saber. Apesar de, teoricamente, termos elementos que nos 

indiquem para as modificações do saber, não conseguimos entender como 

funcionam essas transformações. 



21 
 

1.3 – Funcionamento das transformações do saber 

Podemos dizer que a Teoria Antropológica do Didático (TAD) permite explicar o 

funcionamento das transformações realizadas nos saberes nas instituições de 

ensino. Nesse sentido, a teoria antropológica do didático seria uma ampliação 

do campo de análise decorrente da transposição didática, no momento em que 

permite analisar as transformações que são feitas nos objetos de saberes a 

ensinar no interior da sala de aula, ou de outra determinada instituição.  

A teoria da antropológica do didatico propõe um desenvolvimento e articulação 

de noções cuja elaboração irá proporcionar um modo único de pensar sobre 

um grande número de fenômenos didáticos, que surgem após as diversas 

análises que fazemos em sala de aula. Assim, podemos ver a TAD 

funcionando como uma forma de explicar o fenômeno da transposição didática 

(TD). Segundo Chevallard (1999), a TAD situa a atividade matemática, e, em 

conseqüência, a atividade de estudo em matemática, no conjunto de atividades 

humanas e das instituições sociais. 

Para realizar as análises dessas transformações dos saberes, Chevallard 

(1999) desenvolveu a noção de praxeologia, e é a partir dessa noção que a 

TAD irá identificar essa atividade matemática. Sobre o tema, Araújo (2009) 

afirma que: 

“Como método de análise, na TAD, Chevallard (1999) desenvolveu a 

noção de praxeologia que se ancora nos conceitos de tipos de 

tarefas a realizar, de técnicas mobilizadas para realizar os tipos de 

tarefas, de tecnologias que explicam ou justificam as técnicas e de 

teorias que fundamentam as tecnologias (propriedade matemática). 

Chevallard (1999) considera que esses quatro elementos fornecem 

uma grade que permite analisar e ‘modelizar’ as atividades 

matemáticas.“ (ARAÚJO, 2009, p. 19) 

Assim sendo, a partir da identificação das praxeologias do professor e dos 

alunos, que foram sujeitos de nossa pesquisa, pudemos inferir hipóteses que 

apontariam para o(s) motivo(s) das escolhas de técnicas de resolução pelos 

alunos, distintas (ou não) das propostas pelo professor e, assim, encontrarmos 

indícios do funcionamento das transformações do saber em jogo. 
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1.4 – Objetivos da pesquisa 

Diante do que foi apresentado, mostraremos, a seguir, os objetivos geral e 

específicos de nossa pesquisa. 

 

 1.4.1 – Objetivo Geral 

Caracterizar, comparar e analisar as praxeologias do professor e dos alunos 

identificando as suas diferenças, no ensino das equações do segundo grau. 

 1.4.2 – Objetivo Específicos 

• Analisar a prática docente sob a ótica da teoria antropológica do 

didático, caracterizando a praxeologia do professor; 

• Analisar a prática docente sob a ótica da teoria antropológica do 

didático, caracterizando a praxeologia do aluno; e 

• Realizar uma análise comparativa entre as praxeologias do professor e 

do aluno. 

 

1.5 – Apresentação da tese 

Dividimos nossa tese em cinco capítulos. No primeiro, intitulado Introdução, 

buscamos dar uma noção geral do trabalho e elementos que justificassem essa 

escolha, além de apresentarmos nosso objetivo geral e os específicos.  

O segundo capítulo denominado Fundamentação Teórica, traz os diversos 

conceitos que consideramos fundamentais para o entendimento de nosso 

trabalho. Nesse capítulo, aprofundamos os conceitos de transposição didática, 

temporalização do saber, situação didática, contrato didático, concepções de 

ensino, a álgebra (em particular, equações do segundo grau) e a teoria 

antropológica do didático. 

A metodologia encontra-se no terceiro capítulo. Nele, apresentamos os 

caminhos que percorremos para buscar os dados necessários para nossa 

análise.  
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No quarto capítulo, fizemos as análises praxeológicas do professor e dos 

alunos, e pudemos identificar alguns indícios das diferenças entre as 

praxeologias do professor e dos alunos.  

O último capítulo traz as considerações finais do trabalho, com uma discussão 

sobre as análises praxeológicas e um primeiro fechamento sobre as 

motivações que levaram, o professor e os alunos, às diferentes praxeologias na 

resolução de equações do segundo grau.  

 



 

 

CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 

“Para que as coisas pudessem ser diferentes, seria necessário que 
tivesse sido previamente levado a cabo um trabalho de transposição, 
que teria, precisamente, ‘fabricado’ um tal curso em nosso 
benefício. Ora, até este momento, nunca me foi dada a oportunidade 
de produzir... um verdadeiro curso sobre ‘a abordagem antropológica 
em didática da matemática’. É verdade que esse é geralmente o 
destino do investigador face aos seus próprios trabalhos: na melhor 
das hipóteses, cabe-lhe inaugurar a sua transposição didática e, se 
assim posso exprimir-me, ‘deixar secar o gesso’.” (CHEVALLARD, 
1999, p). 

 

Para podermos identificar elementos que caracterizem as diferenças entre as 

praxeologias do professor e dos alunos, elegemos alguns conceitos que 

consideramos essenciais para o estudo dos fenômenos que envolvem a 

construção de significados em sala de aula. Tal recorte se dá por entendermos 

que se tratam de conceitos que estão intimamente vinculados à relação 

didática que se estabelece entre professor e aluno, a despeito de um 

determinado saber a ser ensinado/aprendido.  

 

2.1 – SABER E CONHECIMENTO 

Antes de iniciarmos com as idéias subjacentes ao conceito de transposição 

didática, julgamos necessário salientar as diferenças entre saber e 

conhecimento, devido ao papel que cada um irá desempenhar no transcorrer 

de nossa pesquisa. Pais (1999) nos sugere que o saber é quase sempre 

caracterizado por ser relativamente descontextualizado, despersonalizado e 

mais associado a um contexto científico, histórico e cultural. Assim, por 

exemplo, quando se fala em saber matemático se refere a uma ciência que tem 

sua concepção estruturada num contexto próprio. Por outro lado, o 

conhecimento diria respeito ao contexto mais individual e subjetivo, revelando 
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algum aspecto com o qual o sujeito tem uma experiência direta e pessoal, 

parecendo indicar uma espécie de relação entre ele e um certo objeto de 

saber. Nessa concepção, o conhecimento está mais associado à experiência 

individual, ou seja, o conhecimento é construído através da relação entre o 

sujeito e o saber.  

A partir dessa identificação, podemos analisar a transformação de um saber 

específico em conhecimento, como a realização de uma transposição didática. 

O conhecimento ao se tornar compreensível pela transformação do saber, em 

um contexto individual e subjetivo, gera um novo saber. Ao alcançarmos – em 

uma visão limitada do que chamamos de conhecimento – a compreensão do 

aluno (saber aprendido), que poderá gerar novas formas de organização do 

saber, fecharemos, assim, o ciclo dessa dialética, na qual o aprendiz se torna o 

professor.  

Para podermos explicar como se dá a relação em o objeto de conhecimento e 

o sujeito que interage com esse objeto, buscamos, a partir de correntes 

filosóficas, concepções que irão nos nortear nessa discussão. Brito Menezes 

(2006), sugere a seguinte síntese: 

 

(1) Uma filosofia empirista, representada por David Hume e John Locke, 

dentre outros, que acreditava que o conhecimento era uma cópia 

funcional da realidade e era impresso na mente do sujeito a partir da 

experiência. Nessa corrente filosófica, o sujeito poderia ser comparado a 

uma ‘tábula rasa’, na ocasião do seu nascimento. Essa filosofia influenciou 

fortemente a psicologia behaviorista de Watson e Skinner e o modelo 

tradicional de ensino (HESSEN, 1999). 

(2) Uma filosofia racionalista, representada, sobretudo por Platão, que 

acreditava na existência de um “mundo das idéias”, entendendo esse 

mundo como sendo supra-sensível, ou seja, acima e independente do 

suposto conhecimento que os sentidos nos podem oferecer. Esta visão 

aparece como antítese à tese empirista, e foi fortemente apoiada pela 

matemática e pela lógica (HESSEN, 1999). 
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(3) E uma terceira visão, a qual queremos defender, que se propõe a ser uma 

síntese das duas perspectivas filosóficas: a visão interacionista4, que 

propõe que o conhecimento é, essencialmente, uma ‘construção’ que 

envolve sujeito e objeto (de conhecimento) em interação. E, na qualidade 

de produto de uma construção, o saber passa por transformações, e tem 

a sala de aula como um dos lugares, em essência, responsáveis pela sua 

socialização. Lugar esse, onde se estabelece uma ‘negociação’ que 

envolve professor, alunos e o saber que está em cena no jogo didático.  

Após essa breve reflexão acerca do saber e do conhecimento, acreditamos que 

podemos partir para a discussão sobre as idéias subjacentes aos conceitos 

que caracterizam a transposição didática 

 

2.2 - TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

 2.2.1 - A produção e os tipos dos saberes de referência 

A produção e a comunicação dos saberes de referência são necessidades 

sociais. O pesquisador, no mundo acadêmico/científico, sofre pressões internas 

e externas (ARSAC, 1989) para que comunique suas ‘descobertas’, suas 

‘teses’. As pressões internas aparecem quando a própria comunidade científica 

exige que tais saberes sejam comunicados, pois, a partir deles, novos saberes 

serão produzidos. 

Por outro lado, existem, também, as pressões externas para a apresentação 

desse saber à sociedade. Os saberes comunicados, inicialmente no mundo 

acadêmico e científico, necessitam de um novo tratamento, no sentido de que 

sua roupagem mais acadêmica seja retirada e que ele possa, após essa 

primeira “transformação”, ser comunicado, compreendido e, se possível, 

utilizado socialmente num período breve. 

Acreditamos ser importante a identificação das diferenças entre os saberes que 

estarão envolvidos em nossa tese, o primeiro deles será o saber científico. O 

saber científico está associado à vida acadêmica, porém, devemos lembrar que 
                                            
4 Essa visão pode ser representada pelas filosofias Apriorista e Intelectualista (O aprofundamento dessas 
concepções filosóficas pode ser encontrado em Hessen, 1999). 
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não são todas as produções acadêmicas que serão saberes científicos. O 

saber científico é um saber criado nas universidades que irá servir de 

parâmetro para os saberes que irão chegar ao ensino básico, mas não está 

necessariamente vinculado a ele (ensino básico). A linguagem é uma das 

diferenças entre o saber científico e os outros saberes. Ela possui 

características diferentes nos outros saberes, visto que, atende a um público 

específico, a comunidade científica, e assim sendo, não poderíamos levar esse 

tipo de linguagem para a sala de aula, pois, dificilmente conseguiríamos auxiliar 

na compreensão e entendimento de nossos alunos. 

Para identificarmos o próximo saber, o saber a ser ensinado, também chamado 

saber escolar, recorreremos a Luiz Carlos Pais (2001) que avança na seguinte 

explicação: 

“ O saber escolar5 representa o conjunto dos conteúdos previstos na 
estrutura curricular das várias disciplinas escolares valorizadas no 
contexto da história da educação. Por exemplo, no ensino da 
matemática, uma parte dos conteúdos tem suas raízes na 
matemática grega, de onde provém boa parte de sua 
caracterização.” (PAIS, 2001, p 22) 

Assim sendo, poderemos entender o saber a ser ensinado como todos os 

saberes eleitos para comporem a grade curricular de uma determinada 

disciplina, escolhas essas que serão alvo de elucidação mais adiante. Será na 

“produção” do saber a ser ensinado que irão ser evidenciadas as diferenças, 

como avança Pais ao afirmar que na passagem do saber científico ao saber 

previsto na educação escolar ocorre a criação de vários recursos didáticos, 

cujo resultado prático ultrapassa os limites conceituais do saber matemático. A 

partir do surgimento desses recursos, surgem também as criações didáticas 

que fornecem o essencial da intenção de ensino da disciplina.  

Outro ponto de diferença entre os saberes até aqui apresentados, está na sua 

apresentação. Enquanto o saber científico aparece a partir de artigos, teses, 

livros e relatórios o saber a ser ensinado se apresenta por meio de livros 

didáticos, programas e de outros materiais, o que ratifica a necessidade de 

                                            
5 Grifo do autor. 
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uma linguagem diferente entre eles, tendo em vista o público ao qual são 

apresentados. 

Segundo Ravel (2003), o saber preparado é o saber apresentado no plano de 

aula do professor, um saber que está envolvido com as expectativas que este 

professor tem com relação aos alunos, e ao saber a ser ensinado. Esse saber 

terá uma particularidade de que, normalmente, se apresenta de forma própria 

para cada professor, pois as expectativas poderão ser diferentes para cada 

professor em relação ao grupo de alunos, que estão envolvidos no cenário 

didático. 

O saber ensinado resulta das mudanças ocorridas durante a aplicação do que 

estava previsto no plano de aula (saber preparado) para o que efetivamente 

ocorre na sala de aula, ou seja, a realização, ou não, das expectativas. Esse 

saber será impregnado, principalmente, pela relação existente entre o 

professor e o saber a ser ensinado, o que irá orientar as mudanças que 

ocorrerão no processo de “produção” deste saber (saber ensinado), como 

avança Bessa de Menezes (2004): 

“Um outro ponto está nas expectativas que os professores tinham 

em relação ao saber, fazendo, assim, com que esse objeto de ensino 

recebesse uma maior ou menor relevância no seu discurso em sala 

de aula, criando, desta forma, discursos diferentes para esses 

saberes em função dessas expectativas, as quais se apresentaram 

distintas para cada professor” (BESSA DE MENEZES, 2004, p 131) 

O saber aprendido seria o último saber dentro desse processo de apropriação 

do saber que ocorre em sala de aula. Diferente do que o nome dado a este 

saber possa parecer, principalmente para a área da psicologia da educação, 

iremos definir este saber como sendo todo e qualquer saber “retornado” pelo 

aluno, após esse saber ter sido “apresentado” em sala de aula. Sabemos que o 

mesmo (saber aprendido) não é somente formado pelo que é apresentado em 

sala de aula, ou seja, somente através do que é “ensinado”; temos consciência 

de que outras relações fora da sala de aula, na família, na comunidade em que 

vive, nos clubes, enfim, em outros locais onde pode aparecer esse saber em 
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jogo, fazem com que nossos alunos tenham outras fontes para transformar 

este saber.  

Para cada mudança no saber, nesse processo de intencionalidade do ensino, 

iremos chamar de fases (ou etapas) da transposição didática. Em nossa tese, 

apresentaremos três fases, a saber: transposição didática externa, 

transposição didática interna e transposição didática discente, sendo esta 

última o tema principal da tese. 

Assim, iniciaremos com a primeira fase da transposição didática, aqui tratada 

como transposição didática externa. 

 

 2.2.2 – A transposição didática externa: o conceito de noosfera 

O longo processo de transformação dos saberes científicos em saberes a 

ensinar é realizado no espaço que Chevallard (1991) intitula de “noosfera” e 

que envolve a comunidade (pessoas e instituições) responsável por 

estabelecer o que deve ser ensinado na escola. 

Podemos, nesse sentido, referirmo-nos aos didatas, professores, pedagogos, 

técnicos de instituições do Governo responsáveis por gerir o ensino (no caso 

do Brasil, o MEC, por exemplo). Enfim, pessoas (muitas delas representando 

instituições) que vão elaborar programas, diretrizes curriculares, livros 

didáticos, etc. Esses documentos aparecem, então, como instrumentos 

reguladores, no sentido de que eles vão normatizar o que deve ser ensinado na 

escola, o saber a ensinar, consolidando uma primeira etapa da transposição 

didática e caracterizando a transposição didática externa.  

Primeiramente o saber científico, pouco a pouco, perde seu formato original. 

Isso implica dizer que ele sofre um processo de adaptações, de supressões, de 

modificações que farão com que alguns elementos originais sejam deixados 

pelo caminho. No entanto, é preciso considerar que, para Chevallard, o saber 

torna-se tanto mais legítimo quanto mais próximo ele for dos saberes de 
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referência, e mais distante dos saberes espontâneos, vulgares, dos saberes 

dos pais. 

Entretanto, embora Chevallard (1991) proponha que é fundamental que se 

considere que há uma distância entre o saber científico, o saber a ensinar e o 

saber ensinado, para esse autor não pode existir uma desconexão entre eles, 

pois essa desconexão provocaria situações de “crise”. Assim, é necessário que 

se realize o que esse autor chamou de vigilância epistemológica, para que tal 

distância, tais deformações e adaptações não culminem por ‘desfigurar’ o saber 

original, de tal maneira que o saber a ensinar deixe de ser fiel a ele, podendo 

criar obstáculos à aprendizagem.  

É importante refletir que no processo de transposição didática – considerando a 

distância entre o saber científico, o saber a ensinar e o saber ensinado – o 

professor nem sempre (quase nunca, na verdade) terá acesso ao saber 

original, mas à sua adaptação/deformação, a partir dos manuais de ensino e 

livros didáticos, e ainda será responsável por mais uma etapa nessa 

adaptação, que acontecerá no seio da relação didática e que Chevallard 

chamou de trabalho interno de transposição didática. 

Nesse processo de sucessivas adaptações aparecem, também, as criações 

didáticas6, que recebem tal nomenclatura, exatamente, por não existirem 

quando da produção do saber científico original. Elas são inventadas com um 

objetivo didático, ou seja, como um artifício para favorecer a apropriação, pelos 

alunos, do conhecimento em questão. Um exemplo desse tipo de criação seria 

os Diagramas de Venn, em matemática, ou o modelo da pizza, para trabalhar o 

número racional.  

As criações didáticas, quando ocorrem dentro da sala de aula, podem causar 

diferenças entre as verbalizações do saber, tornando-os, em conseqüência, 

diferentes do saber a ensinar. Tal fato é reforçado por Câmara dos Santos 

(1997), quando afirma que “(...) não é o texto escolar que entra em jogo na 

                                            
6 Essas criações didáticas são realizadas pela Noosfera. Os professores também criam certos artifícios 
para uma melhor compressão dos saberes, a essas criações Bessa de Menezes (2004) chama de Ficções 
Didáticas. 
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relação didática, mas um novo texto do saber que é impregnado pela relação 

que o professor possui com o conhecimento” (p. 113). 

Esse novo texto do saber, impregnado pela relação entre o professor e o saber, 

pode ser identificado com o surgimento de alguns objetos que não apareceram 

em sua criação no meio acadêmico e que, de uma forma ou de outra, irão 

compor o conjunto de objetos de ensino que estarão em sala de aula. Esses 

são artifícios para que se faça uma melhor, no entendimento desse professor, 

compreensão de um determinado saber, em sala de aula, por parte dos alunos. 

 

 2.2.3 – A transposição didática interna 

O próximo passo na transformação sofrida pelo saber científico acontece 

intramuros da sala de aula, cujos parceiros envolvidos são, a rigor, professor e 

aluno, e que tem no professor o elemento humano responsável por tal 

transposição. Logicamente, não podemos pensar que a transposição didática 

interna depende unicamente do professor; ela envolve questões bem mais 

amplas, que conferem uma complexidade considerável a tal processo. 

Na sala de aula, por exemplo, essa transformação implica, inicialmente, numa 

inversão do saber escolar em relação ao científico, como analisa Pais (1999): 

“(...) o trabalho do professor envolve um importante desafio que 
consiste numa atividade que é, num certo sentido, inversa daquela 
do pesquisador. Pois, enquanto o matemático elimina as condições 
contextuais e busca níveis mais amplos de abstração e 
generalidade, o professor de matemática, ao contrário, deve 
recontextualizar o conteúdo, tentando relacioná-lo a uma situação 
que seja mais significativa para o aluno.” (PAIS, 1999, p 28-29)  

Quando nos referimos ao trabalho do professor, no sentido de estabelecer a 

transposição didática e a sua importância na apropriação do saber pelos 

alunos, é necessário que consideremos alguns aspectos essenciais.  

Em primeiro lugar, o professor organiza situações de ensino para alunos 

(elementos igualmente humanos da relação). Em segundo lugar – e não menos 

importante – o professor organiza situações de ensino sobre um dado saber. 

Isto posto, tomando em conta os dois elementos considerados, além do 

elemento professor – aluno e saber – entendemos que a transposição didática 

realizada pelo professor está fundamentalmente vinculada a esses dois 
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elementos que compõem, junto com ele, o sistema didático, o qual não está, 

entretanto, sujeito à vontade do professor ou do aluno. Ele se institui a partir 

das relações aqui abordadas, que nem sempre – quase nunca, na verdade – 

têm um caráter objetivo. Olhar para a transposição didática interna é 

considerar, antes de mais nada, a triangulação proposta por Guy Brousseau. 

Se analisarmos que a transposição didática interna tem no professor o 

elemento central responsável pela sua realização, devemos pensar em 

algumas idéias relativas ao binômio professor-saber e relativas ao binômio 

professor-aluno.  

Primeiramente, a transposição didática interna faz, no nosso entendimento, 

uma interface com a relação do professor ao saber (rapport au savoir, na 

literatura francesa da Didática da Matemática). A transformação do texto 

didático em um saber ensinado perpassa pela relação que o professor tem com 

o saber em jogo. As situações de ensino a serem propostas estão, em certa 

medida, vinculadas a esta relação. A observação de professores em sala de 

aula revela que estes parecem se sentir mais à vontade e propõem, muitas 

vezes, situações de ensino mais interessantes, bem como suas intervenções 

em relação aos alunos parecem ser melhores quando estes possuem uma 

relação mais estreita ao saber. Câmara dos Santos (1997), por exemplo, 

observa que, em função da sua relação com o saber, os professores tendem a 

dilatar ou diminuir o tempo em que o saber em questão permanece no jogo 

didático. 

O saber científico tem como seu objeto a vida acadêmica, ou seja, é o saber 

construído nas universidades ou institutos de pesquisa, porém, não está 

vinculado ao ensino médio nem ao fundamental e a sua origem pode surgir de 

soluções de problemas do cotidiano. Esse saber tem sua validação na 

comunidade acadêmica e é apresentado a essa comunidade por meio de 

artigos, teses, livros especializados e relatórios, e para chegar às salas de aula, 

necessitam de “transformações” que facilitem seu aprendizado. Após essas 

“transformações” são definidas, pela noosfera, como objetos de ensino, ou 

seja, saber a ensinar.  
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Ravel (2003) introduz uma nova idéia na passagem do saber a ser ensinado 

para o saber ensinado, que é o saber preparado (ou o projeto do curso, plano 

de aula). Este novo saber “funcionaria” como se fosse uma etapa dentro da 

transposição didática interna. Esta etapa facilita na identificação das mudanças 

feitas pelo professor no saber a ser ensinado, pois serve como uma 

comparação entre o que ele previu e o que foi efetivado por ele. 

Essas variações no saber se dão, a princípio, pela idéia que o professor tinha 

dos seus alunos, quais seriam seus obstáculos, dificuldades, facilidades, enfim, 

toda uma análise preliminar do que ocorreria em sala de aula. Porém, essas 

análises preliminares nem sempre se confirmam, fazendo com que o papel do 

professor seja de reorientar a condução do saber em sala de aula. Essa fase 

da TDI está intimamente ligada ao contrato didático, ou seja, às expectativas 

que professores e alunos têm entre si. 

 

 2.2.4 – Na direção de uma Transposição Didática Discente 

Apesar de não se tratar do tema de nossa tese, faremos uma breve reflexão 

sobre a possibilidade do aparecimento de uma nova fase na teoria da 

transposição didática, a transposição didática discente. Não temos a pretensão 

de comprovar sua existência, mas simplesmente, fazermos uma discussão 

teórica sobre o assunto, que acreditamos poder propiciar novos avanços sobre 

a produção dos saberes. 

Pelo que observamos, até agora, pelo caminho percorrido pelo saber desde a 

sua criação na comunidade científica até a chegada em sala de aula, o saber, 

de certa forma, se adapta às características particulares de cada um dos 

elementos que conduzem a “produção” dos saberes nas diferentes fases. 

Podemos perceber a influência do momento social e das políticas educacionais 

empregadas nas escolhas dos saberes a serem ensinados, ou seja, a “cara” da 

noosfera se revela por meio dessas escolhas que marcarão a primeira etapa da 

transposição didática, a externa. Depois, com os saberes já escolhidos para 

serem ensinados, o professor, na sua particular relação com os diversos 

saberes escolhidos, reorganiza, constrói, insere informações que na sua ótica 



34 
 

são importantes, incrementa com suas expectativas, e, assim, “produz” novos 

saberes, o saber preparado e o ensinado. Assim, o professor também mostra 

uma nova “cara” ao saber a ser ensinado, tal fato irá caracterizar a segunda 

etapa da transposição didática, a interna. 

Pensando nessas novas “caras” dadas ao saber, podemos inferir sobre a 

hipótese de que os alunos também poderiam dar uma nova “cara” ao saber, o 

qual é tratado, agora, como ensinado. Essa “cara” viria, assim como no caso do 

professor, impregnada de particularidades que os alunos detêm por meio de 

relações diárias com diversos universos em que vive, na qual aparecem os 

saberes com características diferentes, ou não, das apresentadas em sala de 

aula. Chevallard (1991) avança sobre esses saberes fora da sala de aula: 

“(...) noções matemáticas/ noções paramatemáticas, noções 
paramatemáticas/ noções protomatemáticas, que esboçam uma 
análise epistemológica do regime didático do saber (...) revelam que 
têm saberes (no sentido amplo: saberes e saberes-fazer7) que são 
aprendidos sem nunca serem especificamente ensinados (se define 
como ato de ensino como compreensão reflexiva de seus fins e na 
explicitação de sua intensão didática)8.” (CHEVALLARD, 1991, p 28-
29). 

Como já foi dito anteriormente, acreditamos em um aluno ativo no processo de 

ensino-aprendizagem, em que o conhecimento é fruto de elaborações e 

reelaborações, no qual o aluno constrói representações mentais sobre o mundo 

real ou sobre objetos abstratos e assim constrói sua própria estrutura cognitiva, 

sua inteligência. Além disso, a relação com o mundo não é direta, mas, sim, 

mediada por sistemas simbólicos, criando uma relação ‘triangular’: indivíduo-

mundo-mediador (quer seja esse mediador o outro – pessoa – ou os objetos e 

os signos). Assim sendo, o conhecimento, por sua vez, não é entendido como 

uma construção solitária. Ele é historicamente construído e culturalmente 

organizado. Nesse processo, a sala de aula será entendida como um palco de 

negociação de significados, em que os conhecimentos historicamente 

construídos são organizados de forma a serem objetos de negociação entre 

professor e alunos. Estes últimos se apropriam dos saberes científicos e 

culturais, por meio das múltiplas interações vividas naquele contexto. 

Em relação ao nome dado - transposição didática discente - como uma fase da 

                                            
7 Savoir-faire 
8 Grifos do autor 
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transposição didática, se justifica como uma passagem de um saber (ensinado) 

para outro (aprendido); essa passagem justifica o termo “transposição”. 

Pensando que o ator principal deste processo é o aluno, dentro de suas 

relações, que irá fazer a passagem dos saberes, o que justificaria o termo 

“discente”. Quanto ao termo “didática”, encaramos como o ponto final de um 

processo didático, que seria a tentativa de dirigir e orientar a aprendizagem. 

Apesar de nesta fase não termos uma “intencionalidade” por parte do aluno de 

transmitir seus conhecimentos para uma outra pessoa, fato que ocorre nas 

outras fases9, mesmo assim temos o aluno que tenta se orientar dentro do que 

foi trabalhado em sala de aula, com o que vê em outros momentos de seu 

cotidiano, criando assim, uma certa didática para um entendimento próprio. O 

aluno adquire um duplo papel, o de aluno e de professor. 

Chevallard não aponta para esta possível fase da transposição didática, o autor 

se limita em descrever a transposição didática externa e comentar sobre a 

existência da fase interna. Podemos ver esta fase como um novo “sub-item” da 

transposição didática interna, já que esse fenômeno se inicia no interior da sala 

de aula. Porém, em virtude da mudança do ator principal e da possibilidade da 

transformação do saber em jogo poder ocorrer em outros ambientes fora da 

sala de aula, iremos considerá-la como uma nova etapa da transposição. 

Assim, para encerrarmos a discussão sobre uma, possível, nova fase da 

transposição didática, iremos propor um esquema sobre as transformações dos 

saberes, desde a sua concepção na instituição acadêmica até a sua chegada 

na sala de aula, incluindo a transposição didática discente. 

                                            
9 Nas fases anteriores (externa e interna), temos a Noosfera e o professor criando mecanismos para a 
transmissão de um saber, ou seja, uma intencionalidade didática. 
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Figura 1 – Quadro da Transposição Didática 

 

2.3 – A TEMPORALIZAÇÃO DO SABER 

O processo de transposição didática interna leva-nos a crer que esse 

movimento interno do sistema didático sempre estará mudando, tendo em vista 

que a relação entre professor/saber é carregada pela individualidade de cada 

professor. A proximidade com o saber ou com o aluno irá depender do contrato 

didático estabelecido, das concepções de aprendizagem de cada professor, 

dentre outros fenômenos que ocorrem dentro do sistema didático, por meio das 

situações didáticas e a-didáticas estabelecidas. Além disso, não podemos 

esquecer do outro pólo que carrega a individualidade, o aluno, se relacionando 

tanto com o professor como com o conhecimento e trazendo características 

ímpares para o sistema didático. Vale a pena ressaltar que tanto o professor 

como os alunos também estão sujeitos às pressões exercidas pelas suas 

práticas sociais e pelos seus sistemas de referências individuais. Todo esse 

movimento interno também fica regulado pelo tempo escolar, que é comum 
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para todos os alunos e professores de um determinado sistema escolar, sem 

que haja um respeito pela duração da construção individual de aprendizagem. 

Percebe-se, assim, o sistema didático como um sistema que obedece a certa 

temporalização. O estudo dessa característica temporal do sistema didático 

pode, por sua vez, colaborar na identificação das transposições didáticas 

realizadas.  

Por meio dessas transposições didáticas realizadas, é dado o ritmo de entrada 

e saída dos conteúdos em sala de aula. Como afirma Alain Mercier (1992), “a 

aceleração do tempo para um certo objeto de conhecimento permite ao 

professor colocá-lo de lado, sua passagem pelo cenário didático não permite 

que ele seja mais o motor de um projeto”. Sobre esse ritmo de entrada e saída 

dos conteúdos em sala de aula, Câmara dos Santos (1997) afirma que:  

“Mesmo se a aprendizagem fracassou, a inserção desse 

conhecimento no tempo passado provoca seu envelhecimento moral, 

ele se torna obsoleto, não fará mais avançar o tempo e, por 

conseguinte, deixará de ser um elemento incômodo na relação 

didática.” (CÂMARA DOS SANTOS, 1997, p 113) 

Nessa direção, Câmara dos Santos (1997) propõe um modelo que represente o 

fenômeno tempo composto, no cenário didático: pelo tempo noosférico, pelo 

tempo didático, pelo tempo de aprendizagem e pelo tempo do professor.  

Ao pensarmos na idéia de tempo noosférico, devemos supor a existência de 

uma diferença entre o processo de aparecimento do conhecimento na 

“comunidade matemática” e na “comunidade escolar”. As dinâmicas dessas 

comunidades são bem diferentes. Dentro da “comunidade matemática”, os 

novos objetos de conhecimento vão surgindo, geralmente, pela resolução de 

problemas, que farão surgir novos problemas e, assim, sucessivamente, 

porém, a ordem de aparecimento desses objetos não está sujeita às limitações 

temporais. Já na “comunidade escolar”, o surgimento do conhecimento é pré-

estabelecido pelo texto escolar, o qual é formado por todos os objetos de 

conhecimento que deverão ser ensinados. Ao aplicar esse texto, a comunidade 

estabelece uma certa “programabilidade” na aquisição do conhecimento. 
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Aparece, então, uma relação fundamental para o processo didático entre o 

conhecimento e a sua duração. Nesse contexto, temos, como representante 

oficial do texto escolar no sistema didático, o professor, justamente o principal 

responsável pela transposição didática interna. Tempo esse que se apresenta 

de forma marcante na primeira fase da transposição didática interna, na 

passagem do saber a ser ensinado ao saber preparado (RAVEL, 2003). 

É, exatamente, a esse tempo, que chamamos de “tempo noosférico”, que irá, 

de certa forma, dar o ritmo de funcionamento ao sistema escolar. Câmara dos 

Santos (1997) sugere que esse tempo possui dois componentes que agem de 

forma integrada e simultânea: o “tempo legal” e o “tempo lógico”. 

O tempo legal é o regulador do ritmo de aparecimento dos objetos de 

conhecimento, segundo o fracionamento efetuado no texto escolar. A 

determinação desse tempo é dada, numa ótica mais abrangente, pelas 

recomendações estabelecidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, 

em uma visão mais restrita, pelos livros didáticos, que definem o conteúdo a 

ser trabalhado no ano escolar. 

O outro componente, o tempo lógico, é o tempo inerente ao próprio 

conhecimento matemático. É um tempo linear, que desencadeia um processo 

em que cada objeto de conhecimento dá origem a um outro e assim por diante, 

originando o que se costuma chamar cadeia de pré-requisitos. 

Esse tempo lógico contradiz o próprio processo de aparecimento do 

conhecimento matemático em sua dimensão histórico-epistemológica, que não 

se caracteriza pela linearidade. 

Devido a uma certa autonomia do sistema didático em relação ao sistema de 

ensino, podemos verificar que o sistema didático não obedece às mesmas 

regras de funcionamento do tempo noosférico. Ou seja, aparece um novo 

tempo que irá regular o funcionamento didático “strictu senso”, chamado por 

Chevallard (1984) de tempo didático. 

Não é tarefa fácil determinar, na relação tempo-conteúdo programático, o 

tempo exato para diferentes professores, pois, em muitos casos, dependerá da 
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subjetividade de cada professor e de como se desenvolve o conteúdo e a 

receptividade dos alunos com o mesmo, o que se reflete no fenômeno do 

contrato didático. Em uma situação didática apresentam-se as variáveis: 

tempo, professor, aluno, saber, texto e ambiente. Assim, colocar todas essas 

variáveis em sintonia é um desafio para a didática. O coordenador de todo este 

funcionamento didático deverá ser o professor, pois ele irá conduzir e tentará 

organizar a distribuição do tempo de acordo com o texto sugerido pelo 

conteúdo a ser ministrado. O tempo noosférico e o tempo didático são 

apresentados, de certa forma, como reguladores do sistema didático. 

Poderemos pensar em um agrupamento desses tempos originando, assim, o 

que Câmara dos Santos (1997) chama de “tempo de ensino”. Essa relação 

entre os tempos noosférico e didático nos poderá dar indícios da transposição 

didática interna, pois a variação entre eles será regida pela relação que existe 

entre o sujeito e o objeto de conhecimento. 

Esse “tempo de ensino” é caracterizado por uma linearidade e assume, de 

certa forma, uma previsibilidade. Entrando no sistema didático pelos 

subsistemas “alunos” e “professor”, e concebendo-os como sujeitos em 

interação com o saber, podemos pensar na existência de outros dois 

funcionamentos do tempo dentro do sistema didático: o “tempo de 

aprendizagem” e o “tempo do professor”. 

Os trabalhos em psicologia genética mostram que os processos cognitivos não 

obedecem à mesma lógica dos processos didáticos. Os alunos não aprendem 

de forma linear, contínua e por acumulação progressiva de conteúdos, 

conforme o tempo de ensino. Por outro lado, a aprendizagem matemática é 

marcada por saltos, por marchas a ré e por retroações que determinam o ritmo 

próprio de cada aluno, ou seja, essa aprendizagem necessita de uma nova 

organização dos tempos.  

Por meio de um ajuste no contrato didático, para que possa privilegiar todos os 

alunos de acordo com seus ritmos, pois, caso contrário, teríamos uma “ficção 

do tempo didático”, que seria a tendência freqüente da desarticulação entre o 

tempo de ensino e o tempo de aprendizagem. Yves Chevallard (1984) aponta a 

“ficção do tempo didático” como uma das maiores causas do fracasso escolar 
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em matemática. 

O professor jamais poderia ficar desconectado das relações apresentadas pelo 

sistema didático. Como peça importante deste quebra cabeça, ele também irá 

articular o texto com os alunos, levando o saber para ser transmitido ou 

construído de acordo com o contrato didático estabelecido, a interagir com as 

informações necessárias. Levando-se em consideração que o tempo de 

aprendizagem está ligado a um tempo individual do aluno, o tempo do 

professor estaria diretamente ligado ao professor como sujeito didático. 

Câmara dos Santos (1997) propõe que essa gestão do tempo esteja 

profundamente ligada na relação que o professor mantém com o conhecimento 

matemático. A gestão desse tempo é, devido a essa relação, um outro possível 

indicador da transposição didática interna. 

A relação que um professor tem com o saber pelo assunto sugerido no texto 

escolar pode proporcionar uma diferença, na condução do objeto de ensino, de 

um professor para outro. Enquanto em um determinado assunto um professor 

leva mais tempo, outro professor pode levar menos tempo. O professor pode 

acelerar ou frear o relógio didático, como afirma Câmara dos Santos (1997):  

“(...) um certo professor pode fazer avançar mais rápido o relógio 

didático quando se trata de um certo objeto de conhecimento 

enquanto que, para outros objetos, ele tende a frear esse relógio, 

numa espécie de jogo, determinado entre outros fatores, pela 

intimidade de cada um com o conhecimento matemático.” (CÂMARA 

DOS SANTOS, 1997, p 113)  

O gerenciamento desse relógio didático, realizado pelo professor, é também 

influenciado por suas concepções de aprendizagem, assunto que será 

discutido mais adiante. Essas concepções irão gerar alguns comportamentos 

na relação professor/aluno. 

De forma análoga, acreditamos que esse processo de duração com o saber, 

por parte do professor, também ocorre com os alunos, o que pode acarretar 

processos diferentes de aquisição do conhecimento por parte deles (alunos). 

Esse processo pode dar indícios de construções diferentes do saber o que 
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caracteriza uma praxeologia do aluno distinta da praxeologia apresentada pelo 

professor. 

 

2.4 – SITUAÇÃO DIDÁTICA 

 2.4.1 – O sistema didático e sua organização 

Percebe-se então, que se, por um lado, o processo de transposição didática 

externa atua em uma dimensão extraclasse, operada pela noosfera, a 

transposição didática interna acontece no seio da escola, operada, em sua 

grande parte, no intramuros da sala de aula. Assim, parece-nos importante 

caracterizar essa classe, mais conhecida como sistema didático. Para 

Chevallard (1991), 

“(…) o sistema didático são formações que aparecem a cada ano no 

mês de setembro10, ao redor de um saber (designado por meio de 

um programa ou pelos livros didáticos) e se estabelece um contrato 

didático que utiliza esse saber como motor de um projeto de ensino-

aprendizagem, unindo num mesmo local professor e alunos.” 

(CHEVALLARD, 1991, p. 26-27). 

O sistema didático, segundo Câmara dos Santos (1997), representa um dos 

principais pilares de sustentação dos trabalhos que tratam dos fenômenos 

referentes ao processo de ensino-aprendizagem em matemática, realizados 

nas últimas três décadas.  

Esse sistema pode ser caracterizado pela identificação dos três pólos: o 

“saber”, o “professor” e o “aluno”, podendo ser representada, 

esquematicamente, por um triângulo, em que cada vértice teria um dos pólos, 

estabelecendo, assim, três relações, que podem ser identificadas pelos lados 

desse triângulo: relação professor/aluno, relação aluno/conhecimento, relação 

conhecimento/professor, todas essas relações dentro de um contexto cultural o 

qual podemos identificá-lo como o meio em que esses pólos estão inseridos. A 

essas relações Brousseau (1982) chamou de situações didáticas. 

                                            
10  Na França o ano escolar começa em setembro 
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 2.4.2 – As implicações das situações didáticas 

É preciso, porém, diferenciar sistema didático, tal qual formulado 

anteriormente, de situação didática. Guy Brousseau, define a situação didática 

como: 

“conjunto de relações estabelecidas explícita ou implicitamente entre 
um aluno ou grupo de alunos, um determinado meio (que abrange 
eventualmente instrumentos ou objetos) e um sistema educativo 
(representado pelo professor), com a finalidade de conseguir que 
estes alunos se apropriem do saber constituído ou em vias de 
constituição” (BROUSSEAU, 1982, p.28).  

No entanto, apenas a existência do contexto escolar e das relações em sala de 

aula não seria o suficiente para o estabelecimento de uma situação didática; o 

que realmente é essencial é o caráter intencional da situação proposta, o fato 

desta vir a ser desenvolvida com o propósito explícito de que o aluno aprenda 

algo.  

Considerando os elementos apontados em tal conceito, Brousseau (1986) 

propõe, então, a existência de uma relação triangular – o Triângulo das 

Situações Didáticas – cujos vértices são compostos pelos três elementos 

centrais dessa relação: o professor, o aluno e o saber. O triângulo, como figura 

geométrica, apresenta uma característica interessante, que confere a essa 

relação uma importante análise: todos os vértices se ‘comunicam’, 

interrelacionando-se de maneira dinâmica. Ou seja, analisando a referida 

triangulação, temos relações que se estabelecem entre professor-aluno; entre 

aluno-saber; e entre professor-saber, relações estas que precisam ser 

estudadas para que possamos compreender o processo de ensino-

aprendizagem de um dado conhecimento, no nosso caso específico, o 

conhecimento matemático.  

Logo, tal processo, em seu contexto sócio-institucional - a sala de aula -, se 

constitui em um objeto complexo de intervenção e pesquisa, na medida em que 

abarca, indissociavelmente, um tripé de aspectos constituídos por um conteúdo 

específico, a ser ensinado por um professor a um aluno (ou grupo de alunos), 

conforme ilustrado pela figura a seguir: 
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Figura 2 - “Tripé constitutivo do objeto de estudo da didática de conteúdos específicos” 

Apesar da representação esquemática do triângulo, essa formação não se 

encontra, necessariamente, com as mesmas distâncias entre os pólos, 

formando, assim, um triângulo eqüilátero. As relações entre os pólos são 

dinâmicas, devido às tensões que decorrem dessas relações, tensões estas, 

saudáveis na relação didática da construção de um determinado saber. 

Brito de Menezes (2005) avança sobre esta tensão estabelecida na sala da 

aula afirmando que, em primeiro lugar, não devemos acreditar que a relação 

didática ideal seja aquela em que todos os pólos estão sempre em equilíbrio. 

Pensamos que há, de fato, uma ‘tensão’ nesse triângulo, tensão essa natural e 

saudável na relação didática. Tal tensão seria determinada, no nosso entender, 

em função da gestão dos fenômenos didáticos; seria ela quem balizaria a 

negociação de significados em sala de aula, entre professor e aluno, referente 

ao saber que está em cena no jogo didático. 

Podemos perceber, com isso, que a “proximidade” entre os pólos varia de 

acordo com o cenário didático apresentado. Ou seja, em um primeiro momento 

o conhecimento estará mais “próximo” do professor do que do aluno, visto que 

este saber, em princípio, é uma novidade, é um novo saber para o aluno. 

Assim, por meio da negociação dos significados (como bem destaca Brito de 

Menezes) essa falta de simetria, na distância ao saber, entre professor e aluno 

vai sendo minimizada, ou seja, a relação fica mais forte entre o aluno e o saber 

e a distância, entre eles, vai diminuindo. 

SABER 

PROFESSOR ALUNO 

CONTEXTO 
CULTURAL 

TEMPO 
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Queremos deixar claro que não estamos afirmando que a distância do saber 

para o professor está aumentando, dando uma noção equivocada que ele irá 

desaprender sobre esse saber, claro que não. Porém, nesse momento da 

negociação o saber estará, metaforicamente pensando, “interagindo” com o 

aluno em uma possível construção, e a presença do professor será mais 

distante, simplesmente, participando como um mediador nessa construção do 

conhecimento. 

Em outros momentos, as tensões criadas poderão estabelecer novas 

arrumações no cenário didático, as distâncias serão negociadas a partir da 

intencionalidade do que se quer realizar. Assim, poderemos ter momentos em 

que o saber estará distante tanto do professor quanto do aluno, (porém, 

reforçamos que esta distância não sinaliza um desconhecimento desse saber) 

promovendo um movimento ininterrupto, que no nosso modo de ver é 

necessário, dentro do sistema didático. 

Considerando os vértices do referido triângulo e as relações estabelecidas 

entre eles, destacamos dois fenômenos que se apresentam na situação 

didática como fenômenos fundamentais para a análise do processo de ensino-

aprendizagem: a transposição didática e o contrato didático. 

Na realidade, a situação didática seria formada pelas várias relações que 

ocorrem entre o professor, os alunos e o saber. O professor cria mecanismos 

que desenvolvam atividades para o processo de ensino-aprendizagem de um 

determinado conteúdo. Na maioria das vezes, os elementos que compõem a 

situação didática sofrem influência direta da especificidade do conteúdo em 

questão. Em nosso caso de pesquisa, iremos observar essas influências com 

os conteúdos de matemática, as quais são descritas por Freitas (1999), que 

mostra, dentro da situação didática, a importância da transposição didática 

interna, realizada pelo professor, no momento em que busca um significado do 

saber para o aluno. Segundo o autor: 

 

 

“Esse significado consiste basicamente em proporcionar ao aluno um 
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conhecimento que esteja realmente vinculado ao processo de sua 

promoção existencial. Este é o princípio básico que deve conduzir 

toda a análise didática. A busca desse significado leva-nos então à 

reflexão sobre a forma com que podemos conceber e apresentar ao 

aluno o conteúdo matemático escolar. É sobretudo na especificidade 

do saber matemático que reside o centro desse desafio.” (FREITAS, 

1999, p 45).  

A questão do significado parece-nos um aspecto importante a ser analisado 

nas situações didáticas. Diversos estudos têm mostrado a importância da 

apresentação do conteúdo em um contexto que seja significativo para o aluno, 

pois, caso contrário, pode-se perder a dimensão de seus valores educativos. 

Criar um vínculo com a realidade, ou seja, um modo de contextualizar o objeto 

de ensino e, depois, descontextualizá-lo, para a formalidade do conhecimento 

matemático, é a dialética realizada pelo professor no momento da transposição 

didática interna. Por esse motivo, a teoria das situações é colocada a partir da 

questão que consiste na forma de apresentação do conteúdo, buscando um 

campo de significado do saber para o aluno. 

Se o conteúdo privilegiado pelo professor for o do saber matemático puro, o 

que poderá acontecer é uma confusão entre o saber científico e o saber 

ensinado. É nesse momento que a transposição didática interna (que é 

realizada pelo professor) poderá contribuir para que o saber seja entendível 

para aluno, sem que se perca de vista o saber científico. Mesmo não atuando 

diretamente na transposição didática externa, o professor exerce certa 

“vigilância epistemológica”, que busca evitar uma “deformação” muito 

acentuada entre os saberes. Esses aspectos serão por nós observados, no 

intuito de encontrarmos outras evidências da transposição didática discente 

realizada. 

Desenvolver uma autonomia intelectual para que o aluno possa compreender 

e, de modo consciente, interagir com o mundo em que vive, por meio dos 

saberes aprendidos na escola, é um dos objetivos da educação matemática. 
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Porém, nem todas as situações poderiam ser controladas pelo professor. 

Existem vários momentos de aprendizagem em que o espaço e o tempo de 

aula são, apenas, alguns deles, o que nos leva a concluir que a educação 

escolar não está restrita somente às situações controláveis pelo professor. Um 

dos desafios da didática seria o de prever alguns desses momentos que não 

estão sob o controle do professor. A utilização da expressão situação a-didática 

nos remete a uma ambigüidade no sentido de que, mesmo estando fora do 

controle do professor, representa uma noção de importância didática, como nos 

sugere Freitas (1999, p. 54) ao afirmar que: “As situações a-didáticas 

representam os momentos mais importantes da aprendizagem, pois o sucesso 

do aluno nas mesmas significa que ele, por seu próprio mérito, conseguiu 

sistematizar um conhecimento”. A noção de situação a-didática é descrita por 

Brousseau (1986) nas seguintes palavras: 

“Quando o aluno torna-se capaz de colocar em funcionamento e 

utilizar por ele mesmo o conhecimento que ele está construindo, em 

situação não prevista de qualquer contexto de ensino e também na 

ausência de qualquer professor, está ocorrendo então o que pode ser 

chamado de situação a-didática.” (BROUSSEAU, 1986, p 69). 

Segundo Brousseau (1986), podemos identificar as seguintes características 

para uma situação a-didática: 

 - O aluno é o responsável pela construção de seu conhecimento a partir 

dos problemas que lhe são propostos. Para isso, no papel de mediador desse 

processo, o professor fornece as condições necessárias para a apropriação do 

novo saber; 

 - A escolha do problema matemático, por parte do professor, é tal que, 

possa provocar no aluno as adaptações desejadas; 

 - O aluno sabe que o problema escolhido, pelo professor, irá levá-lo a 

adquirir um conhecimento novo, e que o mesmo é inteiramente justificado por 

uma lógica interna da situação e que, sem fazer apelo a razões didáticas, 

poderá construí-lo. 
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Em uma última análise sobre as situações a-didáticas, é necessário observar 

que elas não devem ser confundidas com as situações não didáticas, nas quais 

ocorrem situações que não foram planejadas visando à aprendizagem. No caso 

dessas situações, os problemas surgem de forma eventual na vida pessoal de 

cada aluno. 

Podemos dizer que a força motriz do processo de ensino-aprendizagem 

matemático seria a resolução de problemas. A escolha de um bom problema é 

o início do trabalho pedagógico, que deve ser compatível com o nível de 

conhecimento do aluno. Tal escolha deve ficar a cargo do professor, pois só ele 

tem condições de realizar essa tarefa, tendo em vista conhecer os alunos e a 

realidade da sala de aula. Considerando a diversidade de níveis de 

funcionalidade do saber, que depende diretamente do problema e dos 

conceitos utilizados, teremos diferentes conhecimentos elaborados pelo aluno, 

em cada caso. Ou seja, ele irá explorar aspectos particulares do saber 

matemático a cada tipo de procedimento executado na resolução dos 

problemas. Para analisar as relações dos alunos com os diversos níveis de 

funcionalidade do saber, Brousseau desenvolveu uma “tipologia” de situações 

didáticas, contemplando as situações de “ação”, situações de “formulação”, 

situações de “validação” e as situações de “institucionalização”. 

O que caracteriza que um contexto de aprendizagem seja uma situação de 

ação são as ações mais imediatas, realizadas pelo aluno, que resultam na 

produção de um conhecimento mais experimental e intuitivo, sem, no entanto, 

buscar uma explicação de natureza teórica. Podemos exemplificá-los por meio 

de trabalhos em que o aluno levanta hipóteses sobre a solução, mas não 

explicita o mecanismo utilizado na resolução. Quanto à prática pedagógica 

dessas situações, o professor poderá escolher alguns dados para que o aluno 

possa agir diretamente sobre o problema, sem que necessite explicitar os 

argumentos utilizados. 

Nas situações de ação predomina, quase que exclusivamente, o aspecto 

empírico do conhecimento. Na geometria, onde trabalhamos com a construção 

de figuras com o uso de régua e compasso, o aluno se contenta com a solução 

apresentada, sem, no entanto se preocupar com uma explicação teórica que 
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valide a solução encontrada. Por exemplo, quando construímos um 

paralelogramo e, através da utilização de régua e compasso, verificamos que 

os lados opostos são congruentes, sem provarmos matematicamente tal fato, o 

que poderia ser feito pela congruência encontrada nos triângulos que se 

formam quando se traça uma diagonal da figura.  

A situação de formulação é aquela em que o aluno já utiliza, na resolução do 

problema, esquemas teóricos explícitos, que indicam um raciocínio mais 

elaborado do que ocorre na situação de ação em que é predominante o 

aspecto experimental. Porém, nessas situações (formulação), o saber não 

possui uma forma de justificação e de controle das ações. Esse tipo de 

situação pode ser visto como um avanço, não só considerando a aplicação de 

novos conhecimentos, mas também no uso de um procedimento metodológico 

mais apurado. Apesar de o aluno tentar explicar suas justificativas isso não é 

essencial para caracterizar esse tipo de situação didática. Elas são, portanto, 

caracterizadas pelo fato de não explicitarem as razões lógicas da validade, por 

não estar sendo feita essa exigência em nenhum momento. 

As situações de validação são aquelas em que o aluno utiliza procedimentos 

de prova, e o saber é utilizado para alcançar esse objetivo. Elas estão ligadas 

ao plano de racionalidade e estão voltadas para a questão da veracidade do 

conhecimento; podem, ainda, ser utilizadas para contestar ou, até mesmo, 

rejeitar proposições. O trabalho do aluno não se limita às informações que 

giram em torno do conhecimento; ele vai além, chegando a certas afirmações, 

elaborações, declarações. Nessas situações de validação, é necessário que se 

prove o que foi afirmado na situação de formulação anteriormente executada. 

Este é o objetivo característico das situações de validação. Balacheff (1988) 

desenvolveu um trabalho para melhor precisar as situações de validação, 

propondo uma distinção entre explicação, prova e demonstração, que é 

descrita por Pais (2001). 
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“A explicação da validade de uma proposição está condicionada ao 

plano estrito da compreensão individual; enquanto uma prova se 

caracteriza como um procedimento de validação que se estende ao 

nível de um contexto social limitado, como é o caso da sala de aula. 

Finalmente, a demonstração é uma validação do conhecimento, cujas 

regras passam pelo crivo mais amplo da comunidade científica.” 

(PAIS, 2001, p 73).  

Buscar a universalidade e o caráter de objetividade do conhecimento é a 

finalidade das situações de institucionalização. Assim sendo, o conhecimento 

ganha uma função de referência cultural, extrapolando o contexto pessoal e 

localizado. O saber terá para o aluno e para a sociedade um caráter mais 

universal do que a limitação de um problema particular. Nesse sentido, é 

necessária uma explicação detalhada desse saber, para a sua aplicabilidade 

em situações posteriores, uma descontextualização. As situações de 

institucionalização justificam-se diante da exigência de se fixar, por uma 

convenção, o estatuto de um saber, devido à necessidade de, em certas 

ocasiões, exigirem o reconhecimento externo, conferindo a esse conhecimento 

uma realidade social. A adaptação do contrato didático torna-se necessária nas 

situações de institucionalização, em virtude das diferentes tarefas executadas 

pelo aluno, em cada uma das situações para ele exigidas. 

 

2.5 – CONTRATO DIDÁTICO 

Embora o contrato didático não seja uma noção fundamental neste estudo, ele 

é um dos conceitos mais discutidos no âmbito da didática da matemática. 

Como iremos, em alguns momentos, fazer menção a esse fenômeno, traremos 

aqui uma breve discussão a respeito da sua natureza e características. 

A relação que se estabelece entre professor e aluno - com vistas à apropriação 

do saber – tem, na sua base, regras que determinam quais as 

responsabilidades de ambos os parceiros na relação didática. 

Responsabilidades estas que irão gerenciar a negociação de significados e, 

conseqüentemente, a apropriação do saber. Tais regras constituem o contrato 

didático (BROUSSEAU, 1996; CHEVALLARD, BOSCH & GASCÓN, 2001), e, 

como o próprio conceito propõe, não são, em sua maioria, explicitadas; mas, 
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ao contrário, freqüentemente implícitas e se revelam principalmente quando 

transgredidas por uma das partes envolvidas (SILVA, 1999). 

Chevallard (2001) discute que, no contexto escolar, existem outras 

modalidades de contrato que, muitas vezes, são confundidas com a própria 

noção de contrato didático. Nesse sentido, ele aponta para a existência de dois 

outros tipos, mais gerais: o contrato pedagógico e o contrato escolar. No caso 

do contrato pedagógico, ele regula as interações entre professor e aluno, sem, 

contudo, estar vinculado a nenhum conteúdo curricular específico. O contrato 

escolar, por seu turno, pode ser entendido como aquele que governa as 

instituições sociais escolares.  

Podemos observar que estes três tipos de contratos encontram-se 

relacionados, embora se manifestem em diferentes níveis. O contrato escolar é 

o mais amplo de todos e rege a relação aluno-escola. O pedagógico aparece 

em um nível um pouco mais restrito, pois diz respeito não somente à 

instituição, mas aos parceiros: professor e aluno, tomados independentemente 

do conhecimento em questão. Em relação ao contato didático, Chevallard 

(op.cit.), propõe que “a passagem do contrato pedagógico para o contrato 

didático acontece quando a relação entre os dois (professor e aluno) se 

transforma realmente na relação entre três: o aluno, a obra a ser estudada e o 

professor como coordenador de estudo” (p.205). E completa: “sem esquecer a 

interdependência entre os três níveis (o escolar, o pedagógico e o didático), 

cabe lembrar que o contrato didático é a pedra de toque de toda a organização 

escolar” (p.206). 

Nos últimos anos, alguns desses elementos estão sendo reestruturados, pois a 

interação em sala de aula e a participação do aluno como ‘sujeito do 

conhecimento’ têm sido estimuladas na relação didática. No momento em que 

o aluno interage com instrumentos como o computador (muitas vezes, 

inclusive, aos pares) o professor deixa de ser o elemento central do processo, 

mas passa a ter um novo papel – e de extrema responsabilidade: o de mediar e 

coordenar as atividades, compartilhando e negociando significados com os 

alunos. 

Considerando os fenômenos aqui abordados – transposição didática e contrato 

didático –, Brito Menezes (2006) aponta que um importante instrumento para 
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análise desses fenômenos é o discurso educacional. Ainda segundo Brito 

Menezes (2006), sendo a relação didática formada por dois elementos 

humanos e subjetivos – professor e aluno – “(...) não podemos deixar de 

considerar seu próprio discurso ou, mais além, a interação discursiva 

estabelecida entre o professor e aluno, com vistas à apropriação de um saber.” 

O interesse pela análise do discurso educacional remonta à discussão sobre 

como se dá o processo de ensino-aprendizagem, no contexto da sala de aula, 

a partir de uma perspectiva teórica sociocultural, notadamente pelos estudos 

de Vygotsky e, posteriormente, por outros teóricos. 

Nessa perspectiva, a apropriação do saber não se dá de maneira direta: ela é, 

em essência, mediada por sistemas simbólicos (VYGOTSKY, 1984; 

VYGOTSKY, LURIA & LEONTIEV, 1998). Dentre os chamados ‘sistemas 

simbólicos’, a linguagem assume um papel relevante. É ela a principal 

responsável pela transmissão cultural, na abordagem vygotskiana, e o principal 

instrumento simbólico mediador na sala de aula. É através da linguagem que 

professores [e alunos] organizam, propõem e executam seqüências de 

atividades que possibilitam, nas suas múltiplas interações, negociar e 

compartilhar significados. 

Se ampliarmos a idéia de linguagem enfocada pelas teorias socioculturais, e 

considerando a importância dessa idéia no contexto da educação, caminhamos 

em direção à idéia de investigação do discurso educacional como uma 

ferramenta essencial na análise dos fenômenos didáticos. A concepção de 

‘discurso’, nessa linha de pensamento, amplifica a idéia de linguagem, podendo 

o discurso ser entendido, então, como ‘linguagem em ação’ (COLL, 1998).  

Ao referirmo-nos ao ‘discurso’, algumas questões necessitam ser 

cuidadosamente abordadas. A primeira delas diz respeito à seguinte 

constatação: a maioria dos estudos sobre o tema analisa o discurso 

unicamente do ponto de vista docente (CANDELA, 1998). Nessa linha de 

estudos, quase sempre se exclui o aluno como sujeito no processo discursivo, 

o que, numa análise mais rigorosa, pode nos conduzir à visão do professor 

como aquele que ‘transmite’ o conhecimento – via discurso – em que o aluno é 

percebido como um mero ‘receptor’. 
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Nesse sentido, temos observado em sala de aula que alguns alunos na 

verdade tem um papel “mais ativo”, independente do contrato estabelecido, 

pois “decodificam” os saberes transmitidos de uma forma particular. No mesmo 

momento em que o professor verbaliza o saber, ou seja, transforma o saber 

matemático em palavras, o aluno faz o caminho inverso, transforma as 

palavras no saber matemático. 

E acreditamos, que essa decodificação possa ser realizada por meio das suas 

próprias experiências anteriores, sua subjetividade, o que poderá criar um novo 

conhecimento com características e organizações particulares, que se ajustam 

e “funcionam” na resolução das tarefas, mesmo que não tenham uma 

justificativa coerente para esse novo conhecimento. 

Como dito anteriormente, discurso educacional nos remete à discussão sobre 

as concepções de aprendizagem dos professores. É necessário deixar claro 

que alguns professores podem utilizar estratégias diferentes, apesar de 

possuírem a mesma concepção de aprendizagem, pois, as escolhas das 

estratégias pedagógicas também estão relacionadas com a estreita ligação que 

o professor tem com o saber em jogo no cenário didático.  

 

2.6 – CONCEPÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Assim como nas situações didáticas, no tempo composto no cenário didático, 

no contrato didático, as concepções de aprendizagem do professor podem 

fornecer-nos evidências da existência da transposição didática discente, em 

virtude das diferenças existentes entre as concepções levarem o professor a 

realizar estratégias diferentes em sala de aula, “transformando”, assim, o saber 

a ser ensinado em um saber ensinado, de acordo com as convicções que 

possuem sobre o processo de ensino-aprendizagem. São esses saberes 

ensinados, que estão “caracterizados” pelo professor, que serão ouvidos pelo 

aluno, e por meio de uma nova formulação é que poderemos identificar a fase 

da transposição didática que buscamos em nossa pesquisa, a transposição 

didática discente. 

Porém, é necessário deixar claro que alguns professores poderão utilizar 
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estratégias diferentes, apesar de possuírem a mesma concepção de 

aprendizagem, pois as escolhas das estratégias pedagógicas também estarão 

relacionadas com a estreita ligação que o professor tem com o saber em jogo 

no cenário didático. Essa realidade também pode ser posta para os alunos, 

visto que terão interesses diferentes, formas particulares de observar e de 

construir seus mundos, sob uma ótica própria pertencente a cada indivíduo. 

Para essa pesquisa utilizaremos algumas das concepções mais freqüentes 

sobre o que significa ensinar e/ou aprender matemática. Para tanto, 

recorreremos a Câmara dos Santos (2002), que evidencia essas concepções 

como: concepção “baldista”, concepção “escadinha” e concepção “sócio-

construtivista”. 

Utilizamos esse termo “concepção baldista”, referente à “concepção da cabeça 

vazia”, originário de Nilson José Machado (1995). Nessa concepção, o aluno, 

quando entra em contato com o novo conhecimento, se apresenta sem 

nenhum conhecimento prévio do que virá de novo, ou seja, como se ele fosse 

um balde vazio, que será “enchido” com o novo objeto de conhecimento. 

Para verificarmos a aprendizagem nesse tipo de concepção é só observarmos 

esse balde: se ele estiver cheio, podemos dizer que o aluno “aprendeu tudo”; 

caso seja parcial a medida desse balde, recorreremos à porcentagem para 

analisar o quanto foi aprendido – 40%, 50% ou 80%. Assim sendo, o professor 

poderá gerar as notas dos alunos de acordo com o percentual de enchimento 

de seu balde (cabeça). 

O papel do professor, nessa concepção, será de “encher o balde” com os 

novos objetos de conhecimento. Para isso, o professor realizará uma 

“transmissão” desses conhecimentos para os alunos, da melhor maneira 

possível (em geral partindo de definições). O papel do aluno também é claro 

nessa concepção, pois cabe a ele estar atento, escutar e anotar em seu 

caderno, para que o conhecimento, que está sendo “despejado” pelo professor, 

seja todo (ou a maior parte possível) direcionado ao seu balde. 

Verificamos um dado interessante nessa concepção: o conhecimento é 
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trabalhado isoladamente pelos pólos humanos do sistema didático, ou seja, o 

professor moldando o conhecimento de uma maneira acessível à recepção do 

aluno, de forma a conseguir colocá-lo em seu balde, e o aluno direcionando o 

balde para poder enchê-lo, o máximo possível. 

Como todo esse processo passa pela comunicação do professor referente ao 

objeto de conhecimento, verificamos que os objetivos somente serão 

alcançados a partir da qualidade dessa comunicação entre professor e aluno11. 

Podemos dividir essa concepção em duas fases distintas, sendo a primeira 

constituída de toda relação entre professor/saber e, a segunda, na relação 

entre saber/aluno. 

Na primeira fase, o professor entra em contato com a mensagem a ser 

“transmitida” (saber) e começa a codificá-la para ser colocada em um canal de 

comunicação – que poderia ser exemplificado como um texto, quadro negro, 

uma fita de vídeo, o próprio discurso do professor ou qualquer outro elemento 

que servisse à transmissão do conhecimento – para chegar ao aluno. A partir 

daí, começa a segunda fase dessa concepção, em que o aluno começa a 

decodificar o que foi transmitido, para que ele possa entender a mensagem 

recebida. 

                                            
11 CÂMARA DOS SANTOS, Marcelo. Le rapport au savoir de l`enseignant de mathématiques en situation 
didactique: une approche par l`analyse de son dircours. 1995. 365 f. Tese (Doutorado em Ciências da 
Educação)- Université Paris-X. Paris/França, 1995. 
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Podemos esquematizar esse processo conforme a figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Esquema da concepção baldista (CÂMARA DOS SANTOS, 1995) 

Devido a essa concepção, de a aprendizagem ocorrer através da palavra do 

professor, os erros em seu discurso didático devem ser evitados. Quando os 

erros são atribuídos ao professor, normalmente vêm seguidos de frases do tipo 

“não explicou direito”, ou, “deu o assunto muito rápido”. O bom professor será 

aquele que “explica bem o assunto”. 

A concepção de aprendizagem escadinha (tecnicista) se apóia na linha 

behaviorista de pesquisas em psicologia, e se baseia na mudança de 

comportamento dos indivíduos, a partir de estímulos e reforço de respostas 

positivas. 

Quando se baseia nessa concepção, o professor, geralmente, tem sua ação 

educativa dividida em três momentos, a saber: 

1) Definição precisa dos objetivos: Nesse momento, define os objetivos a 

serem alcançados pelos alunos da seguinte forma: “ao final da aprendizagem o 

aluno será capaz de...” (segue-se um comportamento observável). Sendo o 

objetivo muito complexo, ele será dividido em sub-objetivos”. 

2) Elaboração de situações para um novo comportamento: Cabe ao professor, 
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nesse momento, elaborar (ou retirar dos livros didáticos) situações que levem o 

aluno a alcançar os objetivos ou sub-objetivos estabelecidos no 1º momento. 

Uma vez alcançados, o professor irá reforçar essa atitude do aluno, por meio 

de uma espécie de recompensa pelo feito. 

3) Situações sistemáticas de treinamento: Com o objetivo alcançado o 

professor oferece situação de treinamento para coordenar o comportamento. 

Somente após o término do treinamento, se abre a oportunidade de se entrar 

com um novo objeto de conhecimento. 

Os erros, nessa concepção podem deixar marcas irreparáveis no processo de 

ensino-aprendizagem. Quando aparecem, geralmente são atribuídos a um 

avanço no jogo didático, ou seja, subir um degrau muito alto. 

É a partir da psicologia genética, particularmente nos trabalhos de J. Piaget, 

que a concepção sócio-construtivista tem seu suporte. Sua inserção na escola 

veio por meio de vários trabalhos nas diversas áreas do conhecimento, como 

podemos citar: da epistemologia (BACHELARD, 1999); da psicologia social 

(SCHUBAUER-LEONI & PERRET-CLERMONT, 1997) e das didáticas 

específicas – matemática (BROUSSEAU,1986, VERGNAUD, 1987), ciências 

(ARSAC, DEVELAY & TIBERGHIEN, 1989), etc. 

A idéia construtivista se apóia no processo histórico de construção do 

conhecimento, em que os objetos se constróem a partir das soluções de 

problemas específicos. Ou seja, nessa concepção de aprendizagem, o 

professor coloca o aluno diante de um problema em que ele não possui todas 

as ferramentas para solucioná-lo, o que faz com que não tenha outro caminho 

que não seja o de construir uma ferramenta nova para a solução do problema. 

Esse processo se efetua igualmente ao da construção dos conceitos 

científicos. 

É por meio de algumas idéias que essa concepção de aprendizagem se 

baseia, a saber: idéia de ação; idéia de desequilíbrio; idéia da representação 

espontânea; idéia de conflito sócio-cognitivo. 

A idéia de ação é baseada nos trabalhos de J. Piaget (1973), que afirma que “É 
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através da ação que se aprende”, ou seja, o processo de aquisição de novos 

objetos de conhecimento está ligado ao processo de interação entre o objeto e 

o sujeito do estudo. Na matemática, comumente dizemos que o aluno aprende 

pela resolução de problemas e não por meio da explanação do professor sobre 

o objeto de ensino em sala de aula. Logo, o aluno não pode ficar em posição 

passiva quanto à aprendizagem; é necessário que ele tente solucioná-lo. 

A ideia de desequilíbrio é outra idéia de Piaget em que a transição entre duas 

etapas de conhecimento se dá pela passagem por uma fase de desequilíbrio, 

quando o antigo conhecimento é colocado em questão, gerando um novo 

equilíbrio. Ao contrário da idéia de outros modelos de aprendizagem, que 

acreditam que ela acontece pelo acúmulo de conhecimentos, de forma linear, 

os teóricos dessa concepção julgam que o aluno, na perspectiva de identificar 

as limitações de suas concepções, deve passar por certos obstáculos e, 

quando isso não acontece, ele fica impedido de avançar nos seus 

conhecimentos, pois os mesmos não são postos em xeque. 

Podemos remeter a idéia de representação espontânea ao que diz Bachelard 

(1996): “em qualquer idade, o espírito não é jamais virgem, tábua lisa ou cera 

sem impressão”. Com essa afirmação podemos identificar uma diferença com a 

concepção baldista, ou seja, para na concepção construtivista, o aluno, no 

momento de resolver um problema, mobiliza certa bagagem de representações 

para poder solucioná-lo. 

Podemos colocar, como exemplo da utilização de algumas representações 

prévias para resolver algum problema, o caso da ampliação de uma figura 

geométrica, que consiste em acrescentar um mesmo número às dimensões 

dessa figura, ou traçar sistematicamente uma vertical, quando se solicita a um 

aluno a construção de perpendiculares. O professor deveria ter clareza da 

existência dessas concepções, tanto para a entrada no jogo didático de novos 

objetos de conhecimento, como, também, por essas concepções estarem 

ligadas, diretamente, a obstáculos que venham a impedir a aprendizagem. 

Na Escola de Genebra foram desenvolvidas, a partir de trabalhos em psicologia 

social, as idéias de conflito sócio-cognitivo, quando se verificou que as 
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interações sociais poderiam facilitar a aprendizagem. Podemos exemplificar 

essas atividades como os trabalhos em grupo e as práticas do “debate 

científico” em sala de aula. 

A estratégia da concepção construtivista consiste em colocar o aluno diante de 

um obstáculo, o qual irá gerar um conflito interno em virtude das antecipações 

de seus conhecimentos anteriores, o que evidencia que esses conhecimentos 

não serão suficientes para resolver o problema. A situação de aprendizagem 

ou o debate entre os participantes da situação podem ser os geradores desse 

conflito interno. As situações de aprendizagem geradas nesse modelo são 

chamadas de situações-problema.  

A montagem das situações-problema depende, além da concepção 

construtivista, basicamente do saber matemático em jogo. Em nossa tese, a 

Álgebra é esse saber, com o foco direcionado na equação do 2º grau, a qual é 

o conteúdo em que fizemos as análises praxeológicas do professor e dos 

alunos. 

 

2.7 – O SABER EM JOGO: A ÁLGEBRA 

2.7.1 – Elementos históricos 

A palavra álgebra tem sua origem na língua árabe e, apesar não ter uma 

tradução literal, alguns autores traduzem como sendo “ciência da reunião’ ou 

da “restauração”. 

Para alguns matemáticos, o manual proposto pelo matemático árabe 

Mohammed Al-Kwarizmi12 é considerado como o primeiro manual em álgebra. 

Este manual foi escrito no século IX, com o título Al-Kitab-al-muhtasar-fi-hisab-

al-d’jabra-l-muqabala, que pode ter sua tradução literal como “O livro da 

concatenação e do equilíbrio”. 

                                            
12 O nome desse matemático dá origem à expressão “algarismo”. 
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Apesar de considerarmos o primeiro manual algébrico no século IX, 

encontramos em documentos mais antigos (datados de 1700 a 1600 a.C.) já 

referências sobre algum conteúdo algébrico, os quais apresentavam soluções 

para equações algébricas. Estes conteúdos foram escritos por um sacerdote 

egípcio e são eles as TÁBUAS DE AHMES. Alguns séculos depois, por volta 

do século III, já da era cristã, Diophantus traz diversas contribuições para a 

álgebra, com o uso de símbolos e sinais, com o intuito de caracterizar as 

operações. Rojano (1996) afirma que a álgebra babilônica pode ser entendida 

como uma forma sofisticada de resolver problemas aritméticos, porém, apesar 

de encontrarmos ainda uma álgebra ligada à aritmética, podemos, em princípio, 

falar em uma álgebra elementar, centrada, principalmente, na resolução de 

problemas e equações simples. 

A álgebra só volta a ter nova efervescência no século XVII (esse buraco 

temporal, se dá em virtude de características históricas na Idade Média), com o 

francês François Viète, ao introduzir letras para representar as quantidades. 

Esse fato, abre caminho para os trabalhos de Descartes e de Newton. Em seu 

livro Introdução à Arte Analítica (1651), Viète discute aspectos fundamentais da 

álgebra, relacionados, sobretudo, à resolução de equações. Ainda no século 

XVII temos um aprimoramento da notação simbólica, com o próprio Viète e 

com Descartes, além da introdução da lógica simbólica, efetuada por Leibniz 

no final do mesmo século. A generalização da noção de função, libertando-a do 

cálculo numérico, só ocorre no século seguinte, XVIII, assim como o 

aprimoramento da resolução de problemas, das equações e dos cálculos 

relativos às variáveis, o que forneceu condições do desenvolvimento da 

álgebra moderna, que livre da aritmética e da geometria, partia para uma 

abstração pura. 

 

2.7.2 – Concepções Algébricas 

Devido à dificuldade que temos em definir álgebra em poucas palavras, alguns 

autores discutem acerca de concepções sobre a álgebra. Lesley Lee (1996) 

propõe que a álgebra é uma mini-cultura da matemática. Acreditamos ser 
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necessário termos compreensão das concepções e perspectivas específicas 

sobre esse saber, pois, assim, poderemos ter uma noção do sua dimensão e 

de seu potencial. 

O que é álgebra? As perspectivas e concepções que temos dão conta da 

natureza do saber algébrico? Tanto a matemática quanto a educação 

matemática têm buscado caminhos para abrir essa reflexão. Analisaremos três 

concepções básicas sobre a álgebra, propostas por Usiskin (1995), todas 

ligadas ao papel atribuído às variáveis. 

1ª concepção: A primeira concepção trata a álgebra como uma aritmética 

generalizada. Assim, o que irá diferenciar a aritmética da álgebra é que, além 

de se operar com números, opera-se, também, com letras. A introdução das 

letras é que caracterizará, então, a entrada no campo algébrico. Deste modo, a 

álgebra será entendida como a matemática das letras. É interessante 

observarmos que as operações a serem realizadas são as mesmas efetuadas 

em aritmética. O que irá diferenciar é o tratamento dado aos números, nesse 

caso, números desconhecidos: incógnitas e variáveis. Outro fato a se observar 

é que essa concepção se aproxima do desenvolvimento inicial da álgebra, 

ainda ligada à aritmética, ou seja, uma álgebra ainda vinculada a um domínio 

mais “concreto”. 

2ª Concepção: Já na segunda concepção, a álgebra servirá como uma 

ferramenta de resolução de problemas. O procedimento algébrico adotado de 

resolução é satisfatório, visto que, nos permitir, resolver problemas que não 

seriam possíveis de serem resolvidos no domínio da aritmética, ou na melhor 

das hipóteses, que sua resolução aritmética seria longa e enfadonha, baseada, 

quase sempre, no mecanismo de tentativas e erros. Brito Menezes (2006) 

afirma que a lógica inerente ao algoritmo de resolução de um problema 

algébrico faz com que o indivíduo possa gerar uma equação, manipular os 

dados do problema, seguindo uma ordem hierárquica de ação, até encontrar a 

sua resolução. 

3ª Concepção: Na terceira concepção, a álgebra será entendida como a 

expressão de relações entre grandezas. Usiskin toma como exemplo a fórmula 
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do retângulo A = bh, ressaltando que nessa expressão temos a relação entre 

três quantidades: A, b e h, que representam a área, a base e a altura do 

retângulo. Descobrir o valor desconhecido de uma dessas quantidades 

depende, necessariamente, do valor das outras duas. 

Da Rocha Falcão (1997) chama de modelização em álgebra, o que podemos 

observar na segunda e na terceira concepções, visto que, através das relações 

estabelecidas e na resolução de problemas, geram, a princípio, modelos 

algébricos. Estas concepções estão relacionadas, também, em um segundo 

momento, ao desenvolvimento da álgebra, a geração de equações e à 

resolução de problemas. 

Usiskin ainda discute uma quarta concepção, que está ligada ao ensino 

superior, e o autor afirma que: “O estudo da álgebra nos cursos superiores 

envolve estruturas como grupos, anéis, domínios de integridade, corpos e 

espaços vetoriais” (USISKIN, 1995, p 17). Essa álgebra não fará parte de 

nossa pesquisa, por isso não nos aprofundaremos neste domínio. 

Assim, como estamos tratando sobre a álgebra inicial, veremos agora algumas 

idéias centrais acerca do que seja álgebra. Para isso recorreremos a 

Charbonneau (1996). O autor resume, enfocando essas idéias em três pontos, 

a saber: 

1. A álgebra não é apenas a extensão de domínios numéricos. Assim, a visão 

da álgebra como aritmética generalizada não seria a que melhor define 

esse campo de conhecimento. Ao contrário, ela reduz a álgebra a um plano 

mais concreto, como se fosse uma aritmética superior.  

2. A álgebra não pode ser entendida também, em sua visão, como uma 

questão de simbolismo. Desta forma, embora sendo possível gerar uma 

equação a partir dos dados que um problema algébrico nos fornece, reduzir 

a álgebra ao simbolismo formal seria igualmente uma visão equivocada.  

3. Por fim, ele aponta que a álgebra é, em essência, um caminho para 

manipular relações.  
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Para Charbonneau (1996) a álgebra pode ser compreendida como uma 

“ciência das relações”, visto que, segundo o autor, esses processos de 

manipulação podem estabelecer que existem relações entre números, ou entre 

magnitudes, ou ainda, entre números e letras. Mas devemos observar que na 

resolução de problemas temos quantidades conhecidas e desconhecidas 

(variáveis e incógnitas), assim sendo, devemos analisar qual a natureza e 

quais relações são estabelecidas entre elas. 

Qual a diferença entre variável e incógnita? Uma forma bem simples de 

entendermos a diferença seria que a variável, por definição, muda seu valor, já 

a incógnita é um número que não se modificaria, apenas satisfaz a igualdade 

de uma equação. 

Segundo Booth (1995), quando as letras em álgebra representam somente um 

único número, ou uma única solução (incógnita), uma “capa da invisibilidade” 

que escondesse apenas um número, a solução, a raiz de equação, estaríamos, 

assim, aproximando a álgebra da aritmética. 

Em contrapartida, quando tivermos a idéia de variável, ou seja, a letra podendo 

representar um ou mais números, e que estes números satisfaçam uma 

igualdade, Booth acredita que desta forma estaremos nos aproximando mais 

da compreensão do uso de letras em álgebra. 

Para alguns autores, a álgebra não está vinculada somente à manipulação de 

letras, sejam elas incógnitas ou variáveis. Podemos tomar como exemplo o 

pesquisador Claude Janvier (1996), que afirma que o raciocínio algébrico não 

se inicia no momento em que as letras começam a representar os números e, a 

partir deste momento, são manipuladas pelos alunos. Para o pesquisador, para 

se entender e começar a trabalhar com a álgebra seria necessária a 

modelização. Desse modo, a álgebra seria uma ferramenta para se 

estabelecerem relações, gerar modelos, operar.  
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2.7.3 Ensino da álgebra 

Falar sobre o ensino, de um modo geral, e não tratar sobre os fenômenos 

didáticos que ocorrem em sala de aula é, no nosso entendimento, um 

equívoco. Assim, quando pensamos no ensino da álgebra, temos que ter em 

mente que é uma álgebra um pouco (ou bastante) distante da apresentada na 

comunidade científica. Esta álgebra passa por transformações diversas até 

chegar à sala de aula; estamos falando da transposição didática. 

O fenômeno da transposição didática dá conta do saber até bem próximo da 

sala de aula, porque depois que entra (e até um pouco antes), outros 

fenômenos também ganham importância e força para esse saber. Diante disso, 

o saber algébrico que estamos analisando nessa pesquisa vem recheado de 

formas e jeitos, particulares de cada sala de aula, e temos que estar cientes 

disso. 

A álgebra marca a introdução de um domínio mais sofisticado na matemática. 

Até então, professor e alunos trabalhavam na aritmética, em que os objetos 

são mais concretos, e as operações eram, dessa forma, mais reais. 

Não é por outro objetivo que a álgebra é introduzida no terceiro ciclo do Ensino 

Fundamental; é nesse momento que coincide, do ponto de vista psicológico, a 

transição para o período operatório formal, proposto na teoria dos estágios de 

Jean Piaget. Segundo os postulados dessa teoria, é nesse estágio que o 

pensamento rompe a barreira do concreto e passa atuar no possível, no 

abstrato. 

O interesse pela passagem da aritmética para a álgebra, foi um dos focos de 

estudo de pesquisadores como Gérard Vergnaud, Kavafian e Cortes (1987) 

que acreditam que essa passagem se caracteriza como uma ruptura 

epistemológica, uma vez que os alunos passam de uma etapa do 

conhecimento matemático para outra, quando devem se apropriar e dominar 

objetos matemáticos até então desconhecidos, revendo suas antigas 

concepções. Sobre o aspecto mais central dessa ruptura, Vergnaud, Cortes e 

KAVAFIAN (1987), afirmam o seguinte: 

“(...) enquanto que a resolução aritmética de um problema em 

linguagem natural consiste em procurar as incógnitas intermediárias 
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numa ordem conveniente e a escolher os dados e operações 

adequadas para calcular tais incógnitas, a álgebra consiste em 

extrair e escrever relações implícitas entre incógnitas e dados, 

passando, em seguida a procedimentos de tratamento relativamente 

automáticos até a obtenção do resultado”.   

Podemos entender que a apreensão do procedimento algébrico de resolução 

de problemas, que é diferente do procedimento aritmético, é fundamental para 

que o aluno estabeleça essas relações implícitas entre incógnitas e dados. 

Assim sendo, transpor estas relações da linguagem natural para um simbólico 

formal (no caso, equação), e operar de forma indireta (diferente do 

procedimento aritmético), seguindo um raciocínio algébrico, o qual envolve 

incógnitas e números conhecidos, são necessários na resolução de problemas 

que potencializam o uso de procedimentos algébricos de resolução. 

Observando a partir da ótica da didática, podemos identificar que há elementos 

fundamentais de transposição didática e contrato didático que podem estar 

relacionados. Primeiramente, a compreensão do que vem a ser uma incógnita. 

Operar com letras e números é uma marca do domínio algébrico, que precisa 

ser apropriada pelos alunos. 

Quais seriam as dificuldades que os alunos encontram na álgebra? Para Booth 

(1995) o uso de letras marca essa dificuldade, pois, com elas, o aluno fica 

impedido, a princípio, de uma resolução direta de um problema proposto. 

Vejamos o exemplo: para fazer uma adição do tipo 7 + 9 = ?, é bem provável 

que um aluno resolva de forma direta, sem muitas dificuldades, mas ao realizar 

o seguinte tipo de operação 7x + 9 = 23, é mais difícil de operar de forma 

direta, visto que o aluno necessita estabelecer relações entre os dados e seguir 

um procedimento próprio de resolução que irá leva-lo a encontrar o valor de x, 

ou seja, valor que satisfaz a igualdade proposta. 

O que mais vemos em sala de aula, em termos de contrato e de transposição 

didática interna, tratando do ensino de álgebra, é que o professor valoriza um 

procedimento operacional de resolução de equações, ou seja, a resolução tem 

uma relevância muito maior do que compreender o que os alunos estão 

fazendo. Em certos casos, os alunos resolvem as equações sem mesmo saber 

o porquê estão fazendo. O procedimento é simples (estabelecido por um 
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contrato didático) o aluno deve obedecer a uma série de passos seqüenciais e 

regras fixas, com intuito de achar a solução do problema, encontrando o valor 

da incógnita. Os passos são os seguintes: 

Em primeiro lugar, ele deve separar letras e números. A incógnita deve ficar no 

primeiro membro da igualdade, à esquerda do sinal de igual, e os números que 

não estão atrelados à parte literal devem ser colocados no outro membro, à 

direita do sinal de igualdade. 

Uma segunda regra é a de que ao mudar de membro, deve-se realizar a 

operação inversa. O que é dito aos alunos, em geral, como forma de sintetizar 

esse procedimento é que “mudando de lado, muda-se o sinal”. Assim, se um 

número, em determinado membro, está com o sinal de mais, ele deve passar 

para o outro membro com o sinal de menos. Alguns professores mencionam a 

idéia de operação inversa, mas muitos deles remetem apenas à mudança do 

sinal. 

Brito Lima (1996), em seus estudos, questionou alunos sobre o porquê de, 

numa determinada equação, o número, ao ser transposto para o outro membro, 

aparecia, por exemplo, com um sinal negativo à sua frente. As justificativas das 

crianças entrevistadas era a de que “ao mudar de lado, deve-se mudar o sinal”.  

Outros alunos, quando questionados sobre o porquê desse procedimento, 

justificavam que era “porque tinha que usar a operação inversa”, sem, contudo, 

explicar o porquê do uso de tal operação. Quando a 

pesquisadora/entrevistadora insistia ainda mais, quase sempre a resposta final 

era: “porque o professor ensinou assim”.  

Tomaremos, agora, um extrato de um protocolo de pesquisa, de Brito Lima 

(1996), para podermos dar mais ênfase a essa discussão. A pesquisadora 

entrevistou alunos da 6ª série, que tinham um problema que envolvia 

quantidades de bolas de gude e apresentava a seguinte estrutura: a + x = bx. 

A equação a ser proposta deveria ser: 26 + x = 3x. 

 

“Cr - É... 26 bolas de gude, que era de Sérgio, mais a quantidade x, que é a 

quantidade que continha no saquinho, é igual à quantidade que Joãozinho 

tinha, que era três saquinhos, que era 3x. Aí passa os termos de x pro lado 

esquerdo e os que não são de x pro lado direito, continuando a operação 
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inversa, aí ficou x menos, que aqui era mais, aí passou pro outro lado, aí 

ficou - 3x.  Aí é igual a - 26, era + 26 aí ficou - 26.  Então,   x - 3x = - 26, - x 

= - 26 : 2, - x = - 13, aí x não pode ficar negativo, aí multiplica tudo por  

menos um, aí fica x = 13.  

E - Ah, quer dizer que você multiplicou tudo por menos um, aí ele ficou 

positivo? 

Cr - Fica, porque "negativo com negativo" é o inverso do negativo, que é 

"positivo".  

E - E por que você multiplicou por menos um? 

Cr - Porque o x não pode ficar negativo. 

E – E por que o x não pode ficar negativo? 

Cr – Ah... porque senão dá errado o resultado. 

(...) 

E – Me explica outra coisa: por que você passou tudo que tinha x para o 

lado esquerdo e o que não tinha x para o lado direito? 

Cr - Porque tem que fazer assim, separar os termos com x dos que não têm 

x, pra poder descobrir quanto é x. 

E – E, por que mesmo, quando você passou x para o lado esquerdo e o que 

não tem x para o direito, o 26 ficou -26? 

Cr - Não é a operação inversa? Mudou de lado tem que fazer isso. (...)” 

(BRITO MENEZES, 1996, p. 80) 

 

Sobre o episódio acima a pesquisadora reflete sobre o contrato didático 

estabelecido da seguinte forma:  

“Acreditamos que essa é uma questão inerente à forma como 

os contratos didático e pedagógico se estabelecem, não só no 

ensino de matemática, mas de qualquer disciplina: o que o 

professor ensina deve ser aprendido e aplicado, sem que 

necessite de muitas explicações. Se ele ensinou, deve ser 

cumprido. Dessa forma, as respostas são banais: “porque tem 

que ser assim”; “porque senão dá errado”; sem que, na 

verdade, o aluno apresente o argumento formal que justifique 

tal procedimento.” (BRITO LIMA, 1996, p 82) 
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Esse comentário da pesquisadora nos remete a uma questão que levantamos 

em nossa dissertação13 ao indagarmos: quais os limites entre o contrato 

didático e a transposição didática? O ocorrido foi um efeito de contrato ou de 

transposição? Não iremos nos aprofundar muito nessa discussão, pois 

acreditamos que esse tema daria uma nova tese. Porém, nos faz pensar que a 

partir desse contrato estabelecido junto com a transposição realizada, de certa 

forma, determina o modo com que o aluno deverá fazer suas “escolhas” ou 

“recortes” em relação ao saber em jogo no cenário didático, que em nossa tese 

são as equações do 2º grau.  

 

2.7.4 Equações de segundo grau 

Diante do primeiro contato com determinadas equações, alguns estudantes 

fazem vários questionamentos aos seus professores, a exemplo de, como 

surgiu a equação polinomial do 2° grau? Como chegaram à fórmula de 

Bhaskara e quem foi Bhaskara? Ficando muitas vezes sem respostas, pois 

muitos dos professores não conhecem a origem de tudo que ensinam. 

Assim sendo, inicialmente, iremos fazer uma abordagem histórica da equação 

do segundo, para, em seguida, apresentarmos a definição Matemática. 

 

2.7.4.1 Equações de segundo grau – Elementos históricos. 

Dentro da abordagem histórica, desde o surgimento da equação polinomial do 

2° grau, no Antigo Egito até os dias atuais, encontramos várias formas de 

resolução e de escrita. Essas formas recebem diferentes denominações de 

acordo com a sua respectiva área de aplicação, por exemplo, a retórica (com a 

representação através das palavras), a geométrica (representação e solução 

utilizando figuras geométricas), sincopada (representa as equações utilizando-

se letras iniciais ou abreviações de palavras) e simbólica (usando os símbolos 

para representar e solucionar as equações). 

                                            
13 Ver em BESSA DE MENEZES, Marcus. Investigando o processo de transposição didática interna: o 

caso dos quadriláteros. 2004. 184 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – UFPE-PE, Recife. 
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Pode-se verificar o desenvolvimento da equação polinomial do 2° grau 

regressando ao período em que os coeficientes numéricos eram utilizados para 

resolução de questões através dos símbolos.  

Diante da extensa contribuição, do conhecimento matemático dos egípcios, os 

quais eram registrados em papiros, não foi localizado indícios da equação 

polinomial do 2° grau, porém existem vestígios de outras equações.  

Há registros, dentre as diversas contribuições da Mesopotamia na área 

matemática, da primeira equação polinomial do 2° grau expressa por meio de 

palavras. 

Na Grécia, destacamos a finalidade matemática voltada para teoria e não para 

prática, pois se utilizava as formas geométricas para solucionar os problemas 

matemáticos, método desenvolvido por Euclides de Alexandria; posteriormente, 

os gregos apresentam uma nova forma de resolução, a sincopada, tendo como 

percussor Diofantes (ou Diophanto). De acordo com historiadores os gregos 

desenvolveram mais o método geométrico, dada a impossibilidade em 

mensurar os cumprimentos incomensuráveis com a unidade. 

Na Índia, apesar da linguagem utilizada não ser prática, destacavam-se no 

conhecimento da equação polinomial do 2° grau, existindo um alto grau de 

desenvolvimento, no período de 500 a 1150 d. C., em que conseguiam 

discernir quando a equação tinha raiz real ou possuíam duas raízes, mesmo 

atendo-se a apenas a uma delas; consideravam as raízes negativas 

inadequadas, mas aceitavam as raízes irracionais. Dentre os grandes 

matemáticos hindus registramos Brahmagupta(628 d.C) que prosseguindo o 

raciocínio de Diofantes trabalhou a equação polinomial do 2° grau na forma 

sincopada e Bhaskara de Akaria (1114 – 1185 d. C) que na linguagem de 

versos tratou das equações lineares e quadráticas (determinadas e 

indeterminadas). A relação da fórmula de Bháskara com o Bháskara de Akaria 

é uma homenagem, pois a fórmula não foi desenvolvida por ele e sim pelo 

matemático hindu Sridhara que não teve sua obra acessível a todos. 

Através do estilo retórico, destaca-se o matemático e astrônomo árabe 

Mohammed Ibn-Musa al-Khowarizmi, que publicou um livro didático com 

resoluções de questões, utilizando o método geométrico para comprovação de 
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sua solução. Não aceitava o zero como solução de uma equação ou raiz como 

preferem os matemáticos arábes. Apesar do conhecimento da existência de 

duas soluções para equação restringia-se a uma raiz. Como a Álgebra nesse 

momento era resumida a equações, a publicação deste livro poderia levá-lo ao 

título de ¨Pai da Álgebra¨, porém historicamente esse título foi referênciado a 

Diofantes de Alexandria. 

O maior e último matemático chinês escreveu em 1303 d. C., um tratado 

matemático com o título Ssu-yüan yü-chien (Precioso Espelho dos Quatro 

Elementos), no qual é apresentado um método de transformação. Mas como, 

na China, os registros eram em material perecível (bambu), muito de seu 

desenvolvimento científico não pode ser estudado; Posteriormente, esse 

método foi publicado, tendo como autor o inglês willian George Horner, o que 

resultou no registro do método com  seu nome, ¨método horner¨. 

Na Europa as representações da equação polinomial do 2° grau, de forma 

geral, foi desenvolvida pelo método de al-Khowarizmi, o qual utilizava as 

palavras para a solução dos problemas. 

Atualmente, diante das influências históricas de todos esses grandes 

matemáticos, o modo de resolução chegou a um elevado grau de 

desenvolvimento técnico, tendo como referência principal a fórmula de 

Bhaskara e os demais métodos geométricos. 

 

2.7.4.2 Equações de segundo grau – elementos matemáticos 

Denomina-se equação do segundo grau, toda equação do tipo 0² =++ cbxax , 

com coeficientes numéricos a, b e c, com 0≠a . A equação do segundo grau 

pode ter até duas raízes reais14. 

Exemplos: 0126² =++ xx ; 06² =−− xx  

Temos duas classificações para as equações do segundo grau. São elas: 

• Incompletas 

• Completas 

                                            
14 Trata-se do conjunto dos números reais ( ℜ ) 
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As equações incompletas possuem um dos coeficientes b ou c (ou ambos) 

igual à zero. Exemplos: 

• 1º Caso (b=0) 

04² =−x  

• 2º Caso (c=0) 

012² =− xx  

• 3º Caso (b=c=0) 

0²2 =x  

As equações completas possuem todos os coeficientes a, b e c diferentes de 

zero. Exemplo: 

044² =++ xx  

As equações de segundo grau possuem uma fórmula geral para sua resolução, 

como descrita na abordagem histórica, ela se chama Fórmula de Bhaskara. 

a

acbb
x

2

4² −±−
=  (Fórmula de Bhaskara) 

O valor acb 4² − é chamado de discriminante da equação. A partir dele, são 

geradas as seguintes propriedades: 

• ∆ > 0 – Teremos duas raízes reais; 

• ∆ = 0 – Teremos duas raízes reais iguais; e 

• ∆ < 0 – Não teremos raízes reais. 

Para a chegada das equações de segundo grau em sala de aula, o professor 

deverá planejar sua estratégia. Nela, o professor, terá como foco na realidade 

matemática envolvida (equações de segundo grau) e em como pôr esse 

conteúdo em prática (metodologia, concepções de aprendizagem, recursos 

didáticos) na sala de aula ou em outros ambientes de ensino (laboratórios, 

passeios). Para identificarmos esses elementos dessa estratégia, 

necessitaremos da Teoria Antropológica do Didático (TAD), proposta por 

Chevallard (1999). 
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2.8 - A TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO (TAD) 

Segundo Chevallard, a sua teorização proposta na Teoria Antropológica do 

Didático (TAD) deve “(...) ser encarada como um desenvolvimento e uma 

articulação das noções cuja elaboração visa permitir pensar de maneira 

unificada um grande número de fenômenos didáticos, que surgem no final de 

múltiplas análises.” (1998, p. 92) 

Assim, podemos ver a TAD funcionando como uma forma de explicar a 

transposição didática (TD) no ecossistema15 da sala de aula, ou melhor 

dizendo, um prolongamento da teoria da transposição didática, no momento em 

que amplia estes ecossistemas para relações, entre objetos de ensino, que irão 

além da sala de aula. 

“Na prática, as primeiras análises propostas em la transposition 

didactique16 limitavam-se a distinguir objetos «matemáticos», 

«paramatemáticas» e «protomatemáticos». O alargamento do quadro, 

levado a cabo por necessidades de análise, conduziu-me a propor uma 

teorização em que qualquer «objeto» pudesse aparecer : a função 

logarítmica é, evidentemente, um objeto («matemático»), mas existe 

igualmente o objeto «escola», o objeto «professor», o objeto 

«aprender», o objeto «saber», o objeto «dor de dente», o objeto «fazer 

xixi», etc.” (CHEVALLARD, 1998, p.92) 

O autor afirma que para começar sua teorização são necessários três 

conceitos primitivos: os objetos O, as pessoas X e as instituições I; e que 

outros virão a ser acrescentados subsequentemente.  

O objeto O tomará uma posição privilegiada em relação aos outros temas, em 

virtude do mesmo ser o “material de base” da construção teórica. Tudo será 

objeto. Chevallard faz uma analogia com o universo matemático 

contemporâneo, o qual é fundado na teoria dos conjuntos, tudo é um conjunto. 

Assim também será na sua teoria, “todas as coisas serão objetos”, as pessoas 

X e as instituições I também são objetos, assim como as outras entidades que 

serão introduzidas. 

                                            
15 Entendemos ecossistema como sendo o local onde se desenvolve um determinado sistema que possui 
uma ecologia própria, no caso em estudo, o sistema didático. 
16 Ver Chevallard 1991. 
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O objeto irá existir no momento em que for reconhecido como existente por 

uma pessoa X ou instituição I. Com isso, aparecerão a relação pessoal de X 

com O, que será denotada por R(X, O), e a relação institucional de I com O, 

R(I, O). Ou seja, o objeto irá existir caso seja reconhecido por, pelo menos, 

uma pessoa X ou instituição I. 

“Do ponto de vista da «semântica» da teoria, qualquer coisa pode ser 

um objeto. Um objeto existe a partir do momento em que uma pessoa 

X ou uma instituição I o reconhece como existente (para ela). Mais 

precisamente, podemos dizer que o objeto O existe para X 

(respectivamente, para I) se existir um objeto, que denotarei por R(X, 

O) (resp. R1(O)), a que chamarei de relação pessoal de X com O (resp. 

relação institucional de I com O)17.” (CHEVALLARD, 1998, p 93) 

Chegamos a um ponto em que necessitamos evidenciar o que são as 

instituições. Segundo Chevallard (1998), “(...) uma instituição pode ser quase o 

que quer que seja”. Devido à natureza da palavra, poderíamos dar uma 

conotação própria a esse personagem, ou seja: “Associação ou organização de 

caráter social, educativo, religioso, de ensino, etc.” (KURY, 2002), porém, não 

devemos nos surpreender ao vermos, em certos momentos, objetos tomarem o 

status de instituição. Uma escola é certamente uma instituição, que possui 

outras instituições a ela agregada, uma sala de aula, por exemplo. 

O conceito de Instituição pode ser explicitado como sendo um dispositivo 

social, total ou parcial, que impõe aos seus sujeitos formas de fazer e de 

pensar, que são próprias a cada “tipo ou forma” de instituição. Para 

avançarmos ainda mais sobre o conceito de instituição I, devemos percebê-la 

não como uma estrutura homogênea, mas sim heterogênea, em que existem 

várias relações de pessoas X com objetos O que pertencem a I.  

Mas de que forma se relacionam os objetos O e instituição I? A cada instituição 

I está associado um conjunto de objetos O que são conhecidos por I, ou seja, 

existe uma relação institucional R(I, O).  

“(...) A cada instituição I está associado um conjunto de objetos 01, 

chamado conjunto dos objetos institucionais (para I), que é o conjunto 

dos objetos O que I conhece, ou seja, para os quais existe uma 

relação institucional R1(O). Um objeto O é institucional para I ou, dito 

                                            
17 Grifos do autor. 
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de outro modo, existe para I, quando I define uma relação 

(institucional) com O.”18 (CHEVALLARD, 1999, p 225) 

O objeto O se relaciona com a instituição I através de suas características 

próprias, por exemplo, a noção de porcentagem para uma instituição financeira 

(um banco) pode representar taxas e lucros, enquanto para a engenharia civil 

pode representar proporcionalidade entre partes de uma mistura (um traço de 

concreto). Assim sendo, o objeto O pode estabelecer diferentes formas de 

relações de acordo com a instituição R1(O), R2(O), R3(O), etc. Da mesma 

forma, seu desenvolvimento, dentro destas instituições, pode vir a ser 

modificado com o passar do tempo, ou seja, evoluir, envelhecer ou até mesmo 

desaparecer. 

“Em contrapartida, é necessário introduzir um novo termo primitivo, no 

qual o leitor de La transposition didactique reconhecerá uma extensão 

da noção de tempo didático. Para qualquer instituição I, existe aquilo a 

que chamarei um tempo institucional t1
19. 

O conjunto O1 depende de t = t1, e a notação O1(t) seria por isso mais 

exata. Com efeito, o conjunto O1(t) registra algumas das alterações 

que afetam I: a cada «instante» t, surgem novos objetos institucionais, 

enquanto outros desaparecem (para passarem a ser institucionalmente 

visíveis, por exemplo, apenas a partir de n. O mesmo acontece com as 

relações institucionais, R1(O,t). De uma maneira geral, todas as noções 

relativas a I dependem de t1.”
20 (CHEVALLARD, 1999, p 225)  

Essas relações são permeadas por outro fenômeno didático que surge nas 

relações dos sujeitos X com os objetos O da instituição I, fenômeno este que 

se estabelece devido às expectativas que existem dentro das relações, o 

contrato didático. 

Mais adiante, iremos avançar quanto à conformidade da relação entre a pessoa 

X e o objeto O (R(X, O)) sob o constrangimento da relação institucional R1(O) 

gerando R1(X, O), observando e analisando quais as possíveis interferências 

na relação R(X, O).  

“Podem agora ser definidas duas noções essenciais (que não são 

termos primitivos). Elas derivam, naturalmente, das noções 

                                            
18 Grifos do autor. 
19 Podemos definir o tempo Institucional t1 como sendo o tempo noosférico de cada instituição I, ou seja, 
cada Instituição I teria seu ritmo de funcionamento. 
20 Grifos do autor. 
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correspondentes – de contrato didático e de meio, respectivamente – 

introduzidas por Guy Brousseau na teoria das situações didáticas. 

Designa-se por C1(t) e chama-se contrato institucional relativo a I no 

tempo t o conjunto dos pares (O, R1(O,t)), em que O é um elemento de 

O1(t).”
21 (CHEVALLARD, 1999, p 226) 

Apesar de já termos diversas vezes citado o próximo conceito fundamental da 

TAD, a pessoa, e não termos, ainda, definido o seu conceito chegou a sua vez. 

Para isso, iniciaremos diferenciando alguns estágios deste conceito, a saber: o 

indivíduo, o sujeito e a pessoa. 

Podemos dizer que o estágio mais primitivo seria o de Indivíduo, visto que, não 

se sujeita, nem muda com as relações cotidianas com objetos e instituições. 

Chevallard afirma que: 

“Bem entendido, no curso do tempo, o sistema das relações pessoais 

de X evolui; objetos que não existem para ele passam a existir; outros 

deixam de existir; para outros enfim a relação pessoal de X muda. 

Nesta evolução, o invariante é o indivíduo; o que muda é a pessoa” 

(CHEVALLARD, 1999, 226). 

O indivíduo se torna um sujeito quando se relaciona com uma Instituição I 

qualquer, ou melhor dizendo, quando se sujeita a uma Instituição I, sob suas 

demandas, hábitos, formas; enfim, se sujeitando a esta relação. 

É por meio das várias relações que o indivíduo tem com instituições diferentes 

que se constitui a pessoa, ou seja, o conjunto de sujeitos do indivíduo é que 

forma a pessoa X, a qual irá mudando conforme estabelece suas relações com 

as instituições, as quais toma conhecimento com o passar do tempo. 

“Uma pessoa X está sujeita a uma série de instituições. Introduzo aqui 

o axioma segundo o qual uma pessoa não é, na realidade, mais do 

que a emergência de um complexo de sujeições institucionais. Aquilo 

que se chama de «liberdade» da pessoa surge então com o efeito 

obtido em conseqüência de uma ou de várias sujeições institucionais 

contra outras.”22 (CHEVALLARD, 1999, p. 227) 

Uma pessoa X entra para uma instituição I, e existe um objeto O para I, que é 

chamado de objeto institucional. Assim, X ao entrar em I, começa a viver uma 

relação com O sob a influência da relação institucional, ou seja, a relação R(X, 
                                            
21 Grifos do autor. 
22 Grifos do autor. 
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O) irá se alterar ou se construir mediante a relação R(I, O), e, de forma mais 

ampliada, sob o constrangimento do contrato institucional C. 

Devemos deixar claro que O poderia ou não existir para X antes de sua entrada 

para I (que analogamente podemos sugerir como conjunto vazio, sem 

existência), porém, independente desse fato, a relação R(X, O) irá alterar-se 

Daí então, Chevallard dirá que há aprendizagem de X em relação a O. Ou seja, 

havendo alteração em R(X, O) então haverá aprendizagem da pessoa X sobre 

o objeto O. De forma análoga, caso R(X, O) não se altere, podemos afirmar 

que nada aprendeu. Devemos observar que não há nada de didático até agora, 

pois a instituição I não se manifestou com intencionalidade de fazer com que 

R(X, O) se altere ou modifique. 

Para que a instituição I manifeste uma intencionalidade de fazer uma 

modificação ou uma alteração na relação R(X, O), é necessário que se 

introduza uma nova noção primitiva, a do sujeito adequado. Com isso, uma 

pessoa X se tornará um sujeito da instituição I, relativamente ao objeto O, 

quando as relações R(X, O) e R(I, O) estão em conformidade. Ou seja, o 

sujeito está cumprindo as expectativas desejadas pela Instituição, está 

conforme “deseja” a Instituição. Caso isso não esteja ocorrendo, é considerado 

que o sujeito está inadequado em relação ao contrato institucional C. 

Assim, entra em cena um desenvolvimento relativo à avaliação institucional. 

Segundo Chevallard (1999), essa avaliação é um dos mecanismos segundo os 

quais I é levada a pronunciar, através de alguns dos seus agentes, um 

veredicto de conformidade (ou de não conformidade) R(X, O) com R(I, O).”. 

Ainda sobre esse assunto, o autor afirma que: 

 “A este respeito, as instituições são sempre «vigarizadas» 

(trapaceadas) pelos seus sujeitos. Quando esperam encontrar sujeitos 

puros, que julgam ser inteiramente moldados por elas, deparam-se 

com pessoas, que lhes aparecem sempre, de uma forma ou de outra, 

como sujeitos desadequados.” (1996, p. 227) 

É preciso ressaltar que, em nosso trabalho, desejamos observar a Instituição 

Sistema Didático, pois será lá o local em que poderemos verificar as 

transposições que serão efetuadas pelo aluno enquanto pertencente a esta 

instituição. Em outra instituição, com outros contratos estabelecidos, em virtude 
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dos ecossistemas serem distintos, identificaríamos variantes que não 

poderíamos analisar no âmbito desta tese. 

Assim sendo, podemos pensar que a instituição sala de aula – a qual 

chamaremos, a partir deste momento, de I1 – tem em seus sujeitos X1 – os 

alunos –, objetos O1 – saberes em jogo – e seus agentes que irão regular a 

conformidade, ou a não conformidade, com a instituição I1, de acordo com a 

intencionalidade estabelecida – são os professores, o contrato didático e o 

contrato institucional estabelecidos, as avaliações, entre outros, que 

aparecerão de acordo com o momento necessário. 

A avaliação, como um dos elementos controladores da conformidade, ou não 

conformidade, na Instituição I1, pode, nesse sentido, vir (ao contrário do que se 

espera) a podar todo esse interesse pelo objeto O1, fazendo com que o sujeito 

X1 se preocupe somente com a conformidade, ou seja, quais são os conjuntos 

de sequência que deve realizar com intuito de ter a “adequação” esperada. Não 

podemos esquecer que essa avaliação é estabelecida por meio de um contrato 

pedagógico e um contrato didático definidos, que, de certa forma, dá sua 

importância dentro de I1. Assim sendo, isso poderá comprometer a formação 

dos conceitos desse objeto O1 em jogo no cenário didático.  

Essas alterações nas relações entre o sujeito X1 e o objeto O1, (ou as 

transformações que o aluno faz do saber, quando tratamos da questão da 

Transposição Discente), vão muito além de uma questão epistemológica do 

objeto O1 (saber) ou de uma questão metodológica. Elas partem, também, de 

uma intencionalidade vinculada ao contrato que é estabelecido. Não significa 

que deixamos de fora esses outros fatores. Porém, é extremamente 

necessário, quando olhamos para o saber aprendido, a relação entre os 

contratos (pedagógico e didático) estabelecidos que têm, se assim podemos 

dizer, um peso maior nas escolhas realizadas pelos sujeitos X1 (alunos). 

Podemos evidenciar esse fato nas próprias escolhas que são efetuadas pelos 

alunos. Por exemplo, um vestibulando de medicina tem uma intencionalidade 

com a Matemática muito menor do que com as chamadas disciplinas das áreas 

afins, em virtude do peso que será dado àquelas disciplinas dentro da 

Instituição vestibular. Depois de formado, já médico, esse saber matemático 

não será de muita valia no seu dia a dia; porém, os conteúdos das áreas afins 
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serão de suma importância para seu desenvolvimento profissional. Daí vem 

essa intencionalidade com o saber em jogo em um cenário didático qualquer, 

ou, por melhor dizer, em qualquer Instituição. Nesse momento estamos 

tratando de dois ecossistemas diferentes: a Instituição escola e a Instituição 

trabalho. 

Outro fator que interfere nas escolhas dos alunos, é a própria maturidade 

deles, visto que, quando está nos ciclos iniciais da sua vida acadêmica, os 

interesses são estabelecidos para o sucesso na instituição escola, mesmo sem 

que haja uma verdadeira aquisição de conhecimento. De fato, bastam, de certa 

forma, - claro que dependendo da perspectiva educacional - ser um bom 

usuário das regras estabelecidas pelo professor que se resolvem todos os 

problemas dentro da Instituição I1. Nessa fase, o sujeito X1 não percebe, de 

forma clara, as necessidades futuras da aquisição desses conhecimentos que 

lhe são apresentados e, com isso, se permite “burlar” contratos e tentar 

“enganar” a Instituição I1, utilizando mecanismos que indiquem falsas 

aquisições de saberes. 

Algumas relações entre sujeitos, objetos e instituição são permeadas por 

intencionalidades diversas, tanto por parte dos sujeitos como, também, das 

instituições perante os objetos em jogo nessa relação. Fazendo um paralelo 

com a sala de aula, podemos identificar vários fenômenos didáticos que 

ocorrem devido a essas intencionalidades, mediante as relações entre alunos e 

professores diante do saber a ser ensinado.  

Assim, por meio da Teoria Antropológica do Didático (TAD), utilizando a noção 

de praxeologia, - a qual iremos apresentar no próximo capítulo - iremos buscar 

a compreensão do fenômeno da transposição didática, em particular, de uma 

possível transformação do saber pelo aluno, a transposição didática discente. 

As relações entre pessoa e objeto (aqui podemos pensar em um objeto de 

saber) se efetuam de forma particular, conforme a sujeição da pessoa. 

“(...) porque é efetivamente nela que estas sujeições «alógenas» 

(engendradas por outras instituições) trabalham as suas relações 

pessoais, subterraneamente, poderíamos dizer (do ponto de vista de I), 

inscrevendo aí a sua «coloração» própria. Mas, inversamente, é 

graças à existência desta componente privada, inacessível a I, que a 
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pessoa pode viver a sua adesão a I como uma adesão voluntária, fruto 

do seu livre arbítrio e das suas convicções pessoais.”23 

(CHEVALLARD, 1996, p. 227) 

 

2.9 - A ORGANIZAÇÃO PRAXEOLÓGICA OU PRAXEOLOGIA 

 

Podemos entender uma organização praxeológica, ou praxeologia, como a 

realização de certo tipo de tarefas (T) através de um modo de fazer, que 

Chevallard (1999) chama de técnica (t). Essa associação tarefa-técnica (T-t) irá 

definir um saber-fazer próprio para esse tipo de tarefa. Porém, ela (T-t), não se 

mantém em estado isolado, ou seja, não se sustentará por si só. A T-t 

necessita de um amparo tecnológico-teórico (ou saber), que é formado por uma 

tecnologia (θ), que irá dar uma racionalidade e uma sustentação inteligível à 

técnica (t) aplicada, e uma teoria (Θ) que irá justificar e esclarecer a tecnologia 

(θ). 

Assim sendo, a organização praxeológica ou praxeologia (que a partir desse 

momento iremos tratar somente como praxeologia) será composta por quatro 

elementos, a saber: tipo de tarefa (T), técnica (t), tecnologia (θ) e teoria (Θ); 

articulados a partir de um bloco prático-técnico (gerando o saber-fazer) e um 

bloco tecnológico-teórico (amparado no saber). 

“(...) a ecologia das tarefas e técnicas são as condições e 

necessidades que permitem a produção e utilização destas nas 

instituições e a gente supõe que, para poder existir em uma instituição, 

uma técnica deve ser compreensível, legível e justificada (...) essa 

necessidade ecológica implica na existência de um discurso descritivo 

e justificado das tarefas e técnicas que a gente chama de tecnologia 

da técnica. O postulado anunciado implica também que toda tecnologia 

tem necessidade de uma justificativa que a gente chama teoria da 

técnica e que constitui o fundamento último.” (BOSCH; CHEVALLARD, 

1999, p. 85-86) 

Podemos dizer que ao redor de um tipo de tarefa (T), se encontra, a princípio, 

um trio formado de, ao menos, uma técnica (t), uma tecnologia (θ) e uma teoria 

                                            
23 Grifo do autor. 
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(Θ), formando uma praxeologia completa [T, t, θ, Θ]. Uma tal praxeologia, 

quando é formada ao redor de uma única tarefa é denominada pontual. 

Raramente encontramos praxeologias pontuais. Geralmente, em uma 

instituição I qualquer, uma teoria (Θ) dá conta de várias tecnologias (θj), e cada 

uma delas irá justificar e fazer inteligíveis várias técnicas (tij), que 

corresponderão a outras tantas tarefas (Tij). Assim, as praxeologias pontuais se 

unem, formando praxeologias locais [Ti, ti, θ, Θ], as quais, diferentemente das 

pontuais, estarão centradas em torno de uma determinada tecnologia (θ), 

justificada por uma mesma teoria (Θ). Em conseqüência, quando estivermos 

centrados em uma determinada teoria (Θ), teremos uma praxeologia regional 

[Tij, tij, θj, Θ], a qual mais adiante, será denominada organização global [Tijk, tijk, 

θjk, Θk], em virtude de um complexo praxeológico obtido, em uma instituição I 

dada, pela agregação de diversas teorias (Θ). 

Quando colocamos em “movimento” as praxeologias, ou seja, passamos de 

uma praxeologia pontual para uma praxeologia local, colocamos em primeiro 

plano a tecnologia (θ), da mesma forma, que no passo a seguir, passar da 

praxeologia local para praxeologia regional, colocamos em evidência a teoria 

(Θ). Assim sendo, nos dois casos damos uma visibilidade maior ao bloco do 

saber [θ, Θ], em detrimento do outro bloco, o do saber-fazer [T, t].  

 

2.9.1 – Componentes da praxeologia 

Segundo Chevallard (1998), a noção de tarefa, ou de tipos de tarefas, se 

encontra na raiz da noção de praxeologia. Podemos entender como tarefa (T), 

de acordo com a TAD, como todo e qualquer objeto que não encontramos sua 

existência diretamente na natureza, ou seja, será necessário realizar 

procedimentos próprios, no caso de nosso estudo: matemáticos, para encontrá-

lo. Quando uma tarefa τ  ressalta de um tipo de tarefa T, escreveremos então: 

τ  є T. 

Para Chevallard (1998) podemos, ainda, diferenciar o gênero de tarefa do tipo 

de tarefa ou tarefa propriamente dita. O gênero de tarefa seria caracterizado 

por um verbo, como, por exemplo, montar, levar, calcular, etc., sendo expresso 

de forma mais ampla e conteúdo não definido. Já o tipo de tarefa, ou tarefa, 
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tem seu conteúdo estritamente especificado. Assim sendo, para 

exemplificarmos um tipo de tarefa, temos resolver uma equação de primeiro 

grau, encontrar a altura de um triângulo isósceles, etc. 

Como dito anteriormente, para se realizar uma tarefa (T), ou tipo de tarefa, os 

alunos devem realizar um procedimento para encontrá-la. Assim sendo, 

percebemos que essa realização tem em sua gênese uma particularidade 

dinâmica e não estática. Isso, nos leva à noção de técnica (t). 

Dada uma tarefa (T) qualquer, uma praxeologia relativa a T necessitará (a 

princípio) de um modo, ou de uma maneira, de se fazer. À tal maneira de se 

fazer T é que foi dado o nome de técnica (t), do grego tekhnê, saber-fazer. 

Na praxeologia relativa a uma tarefa ou subtipo de tarefa, teremos um bloco 

denominado [T/t], que será chamado de bloco prático-técnico, que se 

identificará genericamente com o que chamamos comumente de saber-fazer, 

ou seja, um certo tipo de tarefa T, e uma maneira t, de cumprir a tarefa em 

questão. 

Segundo Chevallard (1998), uma técnica (t) pode não ser suficiente para dar 

conta de todas as tarefas τ  є T, essa técnica (t) pode realizar parte P(t) das 

tarefas T e não ser suficiente para T\ P(t). Assim, na praxeologia, poderemos 

ter técnicas superiores a outras técnicas, pelo menos para a realização de um 

certo número de tarefas de T. A questão da superioridade está na quantidade 

de subtipos de tarefas de T que uma técnica tem em relação a outra técnica, ou 

seja, as técnicas superiores realizam uma quantidade maior de subtipos de 

tarefa de T. 

 “Tout d’abord, une technique t – une «manière de faire» - ne réunissit 

que sur une partie P(t) de tâches du type T auquel elle est relative, 

partie qu’on nomme la portée de la technique: elle tend à échouer sur 

T\ P(t), de sorte qu’on peut dire que «l’on ne sait pas, em général, 

accomplir lês taches du type T» (...) À cet égard, une technique peut 

être supérieure à une autre, sinon sus T tout entire, du moins sur une 

certaine partie de T: sujet sur lequel on reviendra à propos de 

l’évoluation des praxéologies”.”24 (CHEVALLARD, 1998, p. 114) 

                                            
24 Grifo do autor. 
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Ainda falando sobre técnica, Chevallard afirma que: “(...) uma técnica t não é 

necessariamente de natureza algorítmica ou quase algorítmica: isso acontece 

em alguns raros casos.” (1998, p 93). Porém, existirá uma tendência de 

“algoritmizar” as técnicas (t) para a realização das tarefas (T). 

Chevallard (1998) observa ainda que um determinado tipo de técnica (t) não é 

universal para todas as instituições I. Em certos casos, algumas instituições 

não estão em conformidade com determinados tipos de técnicas, e assim 

sendo, não reconhecerão e contestarão a validade desta técnica (t). 

“Tal exclusão é correlativa, em autores de I, de uma ilusão de 

‘naturalizar’ as técnicas institucionais em I – fazer assim, é natural... -, 

em contraste com o conjunto de possíveis técnicas alternativas, que os 

sujeitos de I ignoram, ou, se são confrontados, lhes olharão como 

artificiais, e (portanto) ‘contestáveis’, ‘inaceitáveis’, etc.” 

(CHEVALLARD, 1998, p 93) 

Para poder dar um suporte racional e justificar a técnica (t) aplicada para a 

realização de uma tarefa (T) é necessário a introdução da noção de tecnologia 

(θ), a qual é definida por Chevallard (1998) como sendo: 

“(...) um discurso racional (logos) sobre a técnica – a tekhnê – t, 

discurso tendo por objetivo primeiro de justificar ‘racionalmente’ a 

técnica t, e nos assegurar que ela permite o bom cumprimento das 

tarefas do tipo T, isto quer dizer realizar o que é pretendido.” 

(CHEVALLARD, 1998, p 93) 

Ainda sobre tecnologia (θ), Chevallard afirma que em dada instituição I uma 

técnica (t) para a realização de um tipo de tarefa (T) vem, freqüentemente, 

acompanhada de vestígios ou embriões de tecnologia (θ), e, em diversos 

casos, na técnica (t), certos elementos tecnológicos vêm incorporados. O autor 

avança ainda, ao afirmar que quando em uma instituição I existe, em princípio, 

somente uma técnica (t) que é reverenciada, reconhecida e empregada, esta 

técnica adquire um papel de “autotecnológica”, ou seja, não irá necessitar de 

justificativas, pois esta é a melhor maneira de se fazer nesta instituição I. 
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 “(...) em uma instituição I, qualquer que seja o tipo de tarefa T, a 

técnica t relativa a T é sempre acompanhada de ao menos um embrião 

ou, mais frequentemente, de um vestígio de tecnologia θ. Em 

numerosos casos, certos elementos tecnológicos estão integrados na 

técnica. Além disso, o fato de existir em I, em princípio, somente uma 

técnica canônica, reconhecida e empregada, confere a esta técnica 

uma virtude ‘autotecnológica’: fazer assim não necessita de 

justificação, porque esta é a melhor maneira de fazer (em I)” 

(CHEVALLARD, 1998, p 93, 94)  

 

Para assegurarmos o funcionamento regular de uma tecnologia (θ) em uma 

instituição I, necessitamos de uma nova noção que explique e justifique esta 

tecnologia (θ). Esse fato nos leva com a noção de Teoria (Θ) que é a 

especulação abstrata da tecnologia; no plano teórico encontram-se as 

definições, os teoremas, as noções mais abrangentes que servem para 

explicar, justificar e produzir novas tecnologias. 

“(...)En grec, theôria a pris à partir de Platon le sens moderne de « 

spéculation abstraite ». Mais à l’origine, il renvoyait simplement à l’idée 

de contemplation d’un spectacle, le theôros étant le spectateur qui 

regarde l’action sans y participer. De fait, les énoncés théoriques 

apparaissent fréquemment comme abstraits, éloignés des 

préoccupations des « simples » technologues et techniciens. Cet effet 

d’abstraction est corrélé à ce qui fonde la grande générativité des 

énoncés théoriques – leur capacité à justifier, à expliquer, à produire.” 

(CHEVALLARD, 1998, p 93, 94). 

 

Segundo Chevallard (1998), poderíamos chegar a uma regressão absurda, na 

qual sempre teríamos que justificar uma coisa atrás da outra, ou seja, a técnica 

justificada por uma tecnologia, que é justificada por uma teoria, que seria 

justificada por outra teoria, por outra e outra... Porém, o autor afirma que “(...) a 

descrição em três níveis (técnica/tecnologia/teoria), em geral, é o suficiente 

para dar conta da atividade a analisar” (CHEVALLARD, 1998, p 94). 
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2.9.2 – Análise da prática docente: um olhar pela praxeologia 

Para analisarmos a prática docente, devemos observar as seguintes questões: 

Como realizar a tarefa do tipo T? Ou ainda, Como realizar melhor esta tarefa? 

Essas questões invocam uma produção de técnicas, e, portanto, de 

praxeologias.  

Sendo os tipos de tarefa T, acima citados, objetos matemáticos O para serem 

tratados em uma instituição I (uma sala de aula qualquer), podemos considerar 

essa análise em duas classes distintas: a) observando o primeiro 

questionamento com um viés pela realidade matemática, poderemos construir 

uma realidade como uma praxeologia matemática ou organização matemática, 

a qual denominaremos como OM; b) ao observarmos o segundo 

questionamento, teremos um olhar sobre a didática, ou seja, de que forma 

encaminharemos a realidade matemática estabelecida na OM. Assim, essa 

realidade se denominará uma praxeologia didática ou uma organização 

didática OD. 

Com o conjunto destas Organizações (OM e OD) teremos elementos para 

analisar a prática docente de um professor de matemática, um dos objetos de 

nossa pesquisa. 

 

2.9.2.1 – Praxeologia matemática ou organização matemática (OM) 

Chamaremos de praxeologia matemática ou organização matemática, toda 

realidade matemática que está envolvida na resolução de um tipo de tarefa 

matemática T. Para isso, serão exigidas técnicas t, amparadas por um conjunto 

teórico-tecnológico [θ; Θ]. 

A organização matemática tem sua origem nas análises, efetuadas pelos 

professores25, dos documentos oficiais existentes (tais como programas e 

manuais escolares, além do livro didático), dos quais saem os saberes 

matemáticos escolhidos a serem ensinados.  

A partir daí, o professor começa a determinar quais os tipos de tarefa que 

serão os “condutores” para o processo de “aquisição” desses saberes 

                                            
25 Lembramos que, nesse momento em particular, estamos fazendo um olhar pela prática docente. 
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escolhidos, trazendo com eles os demais componentes praxeológicos (técnica, 

tecnologia e teoria). Podemos exemplificar como um tipo de tarefa a seguinte 

questão: “Como encontrar as raízes de uma equação de 2º grau?”. Outras 

questões também permeiam esta atividade praxeológica: 

• Há representatividade e clareza nos tipos de tarefas? As 

necessidades matemáticas propostas nos conteúdos curriculares são 

atendidas por estes tipos de tarefas? 

• As técnicas propostas para a resolução dos tipos de tarefas foram 

efetivamente elaboradas? São suficientes para os tipos de tarefas 

propostos? Poderão sofrer evoluções? 

• As tecnologias disponíveis dão conta das técnicas empregadas? 

As justificativas têm um distanciamento grande ou estão próximas das 

formas canônicas matemáticas? Esclarecem as técnicas utilizadas? 

• Os elementos teóricos são explicitados? Justificam a tecnologia 

empregada?  

Um outro ponto da prática docente será de como conduzir esta praxeologia 

matemática, agora estabelecida, para a sala de aula. Isto é, como transpor da 

realidade matemática para a realidade didática. Segundo Chevallard (1999), a 

construção da praxeologia se inicia em uma falta de técnica para a resolução 

de um determinado tipo de tarefa. Assim sendo, podemos pensar no exemplo 

dado anteriormente: “Como encontrar as raízes de uma equação de 2º grau?”, 

e fazer agora a seguinte questão: “Como ensinar a encontrar as raízes de um 

equação de 2º grau?” Dar resposta a esta nova questão nos leva a elaborar um 

novo tipo de praxeologia, a praxeologia didática. 

 

2.9.2.1 – Praxeologia didática ou organização didática (OD) 

A organização (ou praxeologia) didática surge na intenção de pôr em prática, 

ou de conduzir, uma organização matemática qualquer. Será ela, a OD, que irá 

dar conta da (re)construção ou transposição de uma determinada OM. Assim 

como toda praxeologia, a OD é composta de tipos de tarefas que serão 
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resolvidas por técnicas, as quais serão explicadas pelas tecnologias e 

justificadas por teorias. 

“Por organização didática podemos entender, a priori, o conjunto dos 

tipos de tarefas, de técnicas, de tecnologias, etc., mobilizadas para o 

estudo concreto em uma instituição concreta. O enfoque clássico em 

didática da matemática tem ignorado em geral os aspectos mais 

genéricos de uma organização de estudo de um tipo dado de sistemas 

didáticos.” (CHEVALLARD, 1999, p 238) 

Ao pensarmos em uma OD, podemos nos perguntar: “Quais são os principais 

tipos de tarefas que podem ocorrer?” Segundo Chevallard (1999) não podemos 

esperar que a (re)construção, no curso de um processo de estudo, de uma OM 

dada se organize por ela mesma de uma maneira única. Porém, para o autor, 

qualquer que seja o caminho de estudo, certos tipos de situações estarão 

necessariamente presentes, mesmo de maneira muito variável, tanto 

quantitativamente como qualitativamente.  

Chevallard (1999, p 241) chama estas situações de momentos de estudo ou 

momentos didáticos, pois, “podemos dizer que seja qual for o caminho seguido, 

se chega forçosamente a um momento em que tal ou qual gesto de estudo 

deverá ser cumprido”. 

“A noção de momento não remete mais que em aparência à estrutura 

temporal do processo de estudo. Um momento, no sentido dado a 

palavra aqui, é em primeiro lugar uma dimensão em um espaço 

multidimensional (...) uma sã gestão do estudo exige que cada um dos 

momentos didáticos se realize no bom momento, ou mais exatamente, 

nos bons momentos.”26 (CHEVALLARD, 1999, p 242) 

O primeiro momento de estudo será aquele em que teremos o primeiro 

encontro com a organização matemática (OM) que está sendo posta em jogo 

no cenário didático. Este primeiro encontro (ou reencontro) pode ocorrer de 

diversas maneiras, porém, uma dessas maneiras será a partir de pelo menos 

um tipo de tarefa T, que constitui a OM proposta. Este “primeiro encontro” com 

o tipo tarefa T pode ocorrer várias vezes, em virtude do entorno matemático e 

didático estabelecido. Segundo Chevallard (1998), se pode voltar a descobrir 

                                            
26 Grifo do autor. 
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um tipo de tarefa como se volta a descobrir uma pessoa que se acreditava 

conhecer. 

Quais são as formas possíveis de primeiro encontro? Segundo Chevallard, 

quando a OM está expressamente organizada, aparecem duas grandes 

formas, cujas múltiplas combinações, em suas variantes desenvolvidas (ou 

degradadas) esgotariam o espaço de formas possíveis. Seriam eles um 

encontro cultural-mimético e outro por meio de situações fundamentais. 

O encontro cultural-mimético se dá de forma mais ou menos explícita da OM 

em jogo, quando em um submomento “cultural” o estudante tem, somente, 

relações fictícias com o objeto, o qual não é mais do que uma representação, 

seguido de um submomento “mimético” em que o estudante manipula 

efetivamente os objetos da OM. 

“Na versão mais exigente, o encontro cultural-mimético conduz em 

princípio a buscar e explicitar – sob o modo discursivo – as razões de 

ser dos objetos assim encontrados, quer dizer, os motivos pelos quais 

este objeto tem sido construído ou aqueles pelos quais, ao menos, 

persiste na cultura.” (CHEVALLARD, 1999, p 242) 

De forma contrária, o encontro a partir de situações fundamentais (que podem 

ser chamadas de umbilicais) afasta toda a referência de uma realidade 

preexistente. Assim os objetos da OM são apresentados diante dos olhos do 

aluno que como ator principal (único ou em equipe), se permite encontrar 

respostas a uma série de questões determinadas. Essa forma de encontro 

conduz a propor uma definição do objeto da OM encontrado, que não se reduz 

a uma simples cópia das definições depositadas na cultura, e sim, através de 

uma realidade conveniente. 

O segundo momento é o da exploração dos tipos de tarefas e da elaboração de 

técnicas relativas a este tipo de tarefas. Segundo Chevallard, estudar 

problemas é um meio que permite criar e usar uma técnica relativa a problemas 

do mesmo tipo, ou seja, a elaboração das técnicas é um meio para resolver de 

maneira quase rotineira estes problemas. Segundo ainda o pesquisador, mais 

do que a resolução de problemas isolados, a elaboração de técnicas é o 

coração da atividade matemática.  
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O terceiro momento de estudo é o da constituição do entorno tecnológico-

teórico relativo à técnica e ao tipo de tarefa proposto pela OM. Esse momento 

não está isolado dos outros dois anteriores, visto que, ao elegermos uma 

determinada técnica, esta estará diretamente ligada ao bloco tecnológico-

teórico, para que possa ser explicada e justificada. Para alguns professores, de 

acordo com suas concepções, esse momento pode se tornar a primeira etapa 

de estudo de uma determinada OM. 

O quarto momento é o momento de trabalho da técnica. Nele se deve por em 

prática essa técnica visando vivenciá-la e aprimorá-a, quando possível, 

tornado-a mais eficaz e confiável, para um tipo particular ou um corpo de 

tarefas adequadas tanto qualitativamente como quantitativamente. 

“A técnica usada mais acima para determinar o máximo de uma função 

algébrica elementar não tem sido trabalhada mais do que duas 

espécies. Um trabalho mais avançado é necessário, ainda que seja 

somente para explorar o alcance da técnica. Não será que funciona 

somente para essas duas espécies?” (CHEVALLARD, 1999, p 244) 

O quinto momento é o da institucionalização, ou seja, oficializar os elementos 

da OM em jogo no cenário didático. Esse momento de estudo tem como 

finalidade principal indicar com exatidão a OM elaborada. 

“O momento da institucionalização é, de início, aquele que, na 

construção “bruta” que pouco a pouco, emergido do estudo, vão 

separar, por um movimento que compromete o porvir, o 

“matematicamente necessário”, que será conservado, e o 

“matematicamente contingente”, que logo será esquecido.” 

(CHEVALLARD, 1999, p 244) 

O sexto momento é o da avaliação, que está diretamente articulado com o 

momento da institucionalização, pois tem o objetivo de avaliar o que de fato foi 

aprendido com a OM em jogo, o que tal pessoa, ou grupo de pessoas, 

domina(m) sobre as técnicas, tecnologias e teorias apresentadas para a 

realização de tipos de tarefas, propostas pela OM. Segundo Chevallard:  

“(...) este momento de reflexibilidade, onde qualquer que seja o critério 

e o juiz se examina o que vale o que se já aprendeu, este momento de 

reflexão que, apesar das recordações de infância, não é em absoluto 

invenção da Escola, participa de fato da “respiração” mesma de toda 

atividade humana.” (CHEVALLARD, 1999, p 245) 
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Segundo Chevallard, esses momentos de estudo têm dois grandes empregos 

para o professor. O primeiro seria de uma “cartilha” ou “check-list” para a 

análise dos processos didáticos empregados no desenvolvimento da OM. O 

outro emprego seria na identificação clara de problemas na realização dos 

diferentes momentos de estudo, os quais responderiam algumas perguntas, 

tais como: Como realizar concretamente o primeiro encontro com tal OM? Com 

quais tipos de tarefa? Como conduzir o estudo exploratório de um tipo de 

tarefa? Como levar a cabo a institucionalização? Como realizar o momento de 

avaliação? Estas questões podem ser de maneira genérica: Criando situações 

didáticas adequadas para cada momento. 

 

2.9.3 – Objetos ostensivos e não ostensivos 

A teoria antropológica do didático (TAD) não tem a pretensão de ser a única 

que assume que a atividade matemática é realizada recorrendo a uma 

diversidade de registros (a escrita, o gráfico, o verbal, o gestual, o material). 

Tampouco em relação às dificuldades entre a articulação dos diferentes tipos 

de registro do funcionamento da atividade matemática. 

A TAD propõe um modelo epistemológico que estabelece uma distinção dentro 

dos elementos que compõem uma organização (ou praxeologia) matemática, a 

saber: os tipos de tarefas, as técnicas, as tecnologias e as teorias. Esses 

elementos “são feitos” de objetos ostensivos e não-ostensivos. 

Trata-se como objetos ostensivos aqueles objetos que se percebem, se vêem, 

se tocam, se ouvem, etc. Ou seja, são objetos materiais ou dotados de certa 

materialidade, como as escrituras, os grafismos, os sons, os gestos, etc. Para 

generalizarmos em uma expressão, chamaremos de objetos que podem ser 

“manipulados”, apesar de serem sons, gestos, discursos, etc. 

Os objetos não-ostensivos são aqueles que existem institucionalmente, desde 

que lhe sejam atribuídos uma determinada existência. Porém, esses objetos 

não podem ser percebidos nem se mostrarem por si mesmos. São: as idéias, 

os conceitos, as crenças, etc. Através da manipulação de certos objetos 

ostensivos, podemos “invocar” ou “evocar” estes objetos não-ostensivos. 
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Assim, podemos perceber uma co-existência permanente dos objetos 

ostensivos e não-ostensivos, que, apesar de paradoxal, é estabelecida dentro 

do que Bosch e Chevallard (1999) chamam de “a dialética do ostensivo e do 

não-ostensivo”. 

“(...) os objetos não-ostensivos emergem da manipulação de objetos 

ostensivos. Porém, ao mesmo tempo, tal manipulação está sempre 

guiada ou controlada por objetos não-ostensivos. O conceito de 

número inteiro ou o de função linear não existe sem toda a atividade 

manipulativa de ostensivos (...). Reciprocamente, toda manipulação de 

ostensivos vem controlada pela ‘ativação’ ou ‘evocação’ de objetos 

não-ostensivos cujas características podem ver-se modificadas ao 

longo da atividade.” (BOSCH e CHEVALLARD, 1999, p 82) 

Podemos ser levados a produzir uma conceituação simples de que os objetos 

ostensivos estão no nível do saber-fazer, com seus tipos de tarefas e suas 

técnicas próprias, deixando para os objetos não-ostensivos (conceitos, noções, 

idéias, etc.), a atividade de justificar e explicar, ou seja, o “saber”. Com isso 

estaríamos distribuindo os objetos ostensivos e não-ostensivos para os dois 

grupos que, de acordo com a TAD, formam a praxeologia, a parte prático-

técnica (gerando o saber-fazer) e a parte tecnológica-teórica (amparadas no 

saber). 

Ao contrário disto, os objetos ostensivos e não-ostensivos afetam a todos os 

elementos que compõem as organizações matemáticas (OM). Bosch e 

Chevallard (1999) afirmam: 

“É evidente, por exemplo, que a eleição de uma simbolização e de 

uma terminologia adequadas são também elementos muito 

importantes para a constituição e qualidade de uma tecnologia ou 

teoria. E, de igual modo, a realização efetiva de uma técnica pode 

variar enormemente, em termos de sua eficácia e robustez, segundo 

se ativa um objeto não-ostensivo ou outro.” (BOSCH e CHEVALLARD, 

1999, p 83) 

A TAD responde, por meio da “dialética do ostensivo e do não-ostensivo”, à 

pergunta sobre a origem dos conceitos matemáticos (não-ostensivos) e sua 

relação com os objetos que as representam (ostensivos). Sobre o assunto, 

Bosch e Chevallard (1999) afirmam que: 
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“(...) os conceitos surgem da manipulação de ostensivos dentro de 

determinadas organizações matemáticas (é dizer, como respostas a 

certas tarefas problemáticas e um em torno tecnológico-teórico dado) e 

esta mesma prática que, ao institucionalizar ou oficializar-se, 

estabelece vínculos entre ostensivos e não-ostensivos que permitiram 

aos primeiros remeter ou representar aos segundos em futuras 

possíveis atividades.” (BOSCH e CHEVALLARD, 1999, p 82) 

Ao falarmos da coexistência dos ostensivos e dos não-ostensivos em todos os 

níveis da OM, deixamos claro que não há, em nenhum caso, uma primazia dos 

não-ostensivos sobre os ostensivos, pois, segundo Bosch e Chevallard  (1999), 

“não existe manipulação ostensiva (uma escrita ou um discurso) que seja a 

conseqüência direta de uma suposta ‘possessão’ ou ‘aquisição’ de um não-

ostensivo (uma noção ou um conceito)”. Nem ao contrário irá existir, ou seja, 

uma manipulação ostensiva regulada que possa prescindir de não-ostensivos. 

No entanto, a hipótese de coexistência entre ostensivos e não-ostensivos está 

vinculada à sua existência em uma instituição dada, em um momento histórico 

dado. Ou seja, não há nenhuma razão que determine que o escrito f(x) seja 

associado ao conceito de função, porém, em uma instituição dada que 

considere a existência dos ostensivos e não-ostensivos correspondentes, 

podemos dizer que o ostensivo escrito f(x) e o ostensivo oral “efe de xis” 

formam parte da OM que se vinculam institucionalmente ao não-ostensivo 

“função”, isto é, ao não-ostensivo que invoca o ostensivo oral “função”. 

 

2.10. – Uma pequena síntese do capítulo 

Os elementos aqui dispostos em nosso capítulo de fundamentação teórica 

estão diretamente relacionados, e são fundamentais para alcançar o objetivo 

de nossa pesquisa, que é realizar uma análise das diferenças praxeológicas 

entre o professor e os alunos diante o ensino das equações de segundo grau. 

Primeiramente, apresentamos alguns fenômenos didáticos (transposição 

didática, tempo do saber, situações didáticas, contrato didático) e algumas das 

concepções de aprendizagem mais freqüentes sobre o que significa ensinar 

e/ou aprender matemática. Esses temas nos dão indícios importantes para 

interpretarmos o funcionamento do sistema didático, a partir das observações 
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que fizemos das atividades exercidas pelo o professor e pelos os alunos, em 

sala de aula. 

Em seguida, fizemos uma explanação sobre a álgebra, focando o saber por 

nós escolhido para ser objeto de estudo de nossa tese, a equação do segundo 

grau, o que nos trouxe elementos para o entendimento do funcionamento da 

álgebra (em particular da equação de segundo grau) em sala de aula. Essa 

explanação se deu a partir de seus elementos históricos, suas concepções e o 

ensino da álgebra. 

Por fim, a teoria antropológica do didático (TAD) que é o norte teórico de nosso 

trabalho, nos fornece os elementos necessários, a partir das Organizações 

Matemáticas e Didáticas, para elaborarmos as praxeologias do professor e dos 

alunos 



 

 

CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGIA 
 

 

 

A produção e comunicação dos saberes de referência são necessidades 

sociais. Esses saberes comunicados, inicialmente no mundo acadêmico e 

científico, trazem consigo, uma necessidade de um novo tratamento, no sentido 

de que sua roupagem mais acadêmica seja retirada e que ele possa, após 

essa primeira “adequação”, ou “transformação”, ser comunicado e, se possível, 

utilizado socialmente num período breve. Mas não é só na comunicação da 

comunidade científica que o saber se modifica. Em sala de aula, o professor 

também realiza algumas transformações (BESSA DE MENEZES, 2004). 

Fazendo uma retomada do que já foi dito antes, o saber ensinado resulta das 

modificações feitas durante a aplicação do que estava previsto no plano de 

aula (saber preparado) para o que efetivamente ocorre na sala de aula, ou 

seja, a realização, ou não, das expectativas. Esse saber será impregnado, 

principalmente, pela relação existente entre o professor e o saber a ser 

ensinado, a qual irá orientar as mudanças que ocorrerão no processo de 

“produção” desse saber. Nessa fase da transposição temos o professor como 

ator principal nesse processo.  

Já o saber aprendido é todo e qualquer saber “retornado” pelo aluno, após ter 

tido contato com um saber em sala de aula, ou seja, contato com o que é 

mediado pelo professor, por meio das aulas ministradas. Sendo esse aluno um 

dos pólos humanos do sistema didático, está sujeito a reorganizar o saber de 

uma forma mais significativa, partindo para o uso de técnicas e elementos 

tecnológicos diferentes dos utilizados pelo professor. O que caracteriza uma 

praxeologia diferente da apresentada pelo professor. 

Para identificarmos essas praxeologias, do professor e dos alunos, e fazermos 

a análise das diferenças, devemos apresentar quais foram os nossos sujeitos 
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nesta pesquisa, e quais ações foram realizadas para encontrar os elementos 

de análise. 

 

4.1 – Caracterização dos sujeitos e ações seguidas 

Tomamos como sujeito um professor do 9º ano, com formação em Licenciatura 

em Matemática, e alguns de seus alunos. O saber matemático que será 

observado são as equações do segundo grau. Isso se deve por ser nesse ano 

(9º) que essas equações são introduzidas formalmente no domínio algébrico no 

Brasil. A escolha pela álgebra, também já referida, se dá pelo fato de que 

consideramos que a transição do domínio aritmético para o algébrico marca 

uma das mais importantes rupturas no ensino de matemática: de uma 

matemática mais ‘concreta’ a um campo que exige um nível maior de abstração 

e generalização. 

Uma questão que achamos pertinente destacar aqui, diz respeito à escolha da 

equação do segundo grau como conteúdo matemático a ser contemplado 

nesse estudo. As pesquisas voltadas para a Educação Matemática apontam 

para uma ruptura existente na passagem da aritmética à álgebra (VERGNAUD 

e CORTES, 1986; VERGNAUD, CORTES e FAVRE-ARTIGUE, 1987; KIERAN, 

1992; BOOTH, 1995; USISKIN, 1995, dentre outros). Entretanto, entendemos 

que dentro da própria álgebra o aluno também se depara com outra ruptura, ao 

passar das equações de primeiro grau, para as equações de segundo grau. 

Enquanto que, no primeiro tipo de equações, o aluno elege o procedimento de 

resolução (transposição de um membro para outro da igualdade, realizando a 

operação inversa, por exemplo), nas equações de 2º grau ele precisa lançar 

mão de outros procedimentos, como fatorar a equação ou mesmo utilizar a 

fórmula de Bhaskara. Por outro lado, quando consideramos a TAD, 

observamos que as pesquisas conduzidas a partir dessa teoria privilegiam a 

equação de 1º grau. Nesse sentido, entendemos que podemos trazer uma 

contribuição relevante para o debate em questão. 

Tendo como norte dessa pesquisa a teoria antropológica do didático (TAD) 

(CHEVALLARD, 1999), nossa metodologia consistiu de uma análise das 

atividades propostas pelo professor em sala de aula, quando analisamos a sua 
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prática sob o olhar da praxeologia, e comparamos com as atividades realizadas 

pelos alunos, também sob a ótica da praxeologia. Nas análises buscamos 

evidenciar os elementos que nos apontaram para as diferenças nas 

praxeológias do professor e dos alunos (técnicas, tecnologias e teorias) que 

vieram a aparecer. 

Para identificarmos a praxeologia do professor e do aluno tivemos que realizar 

algumas ações. Primeiramente, realizamos uma descrição e análise do livro 

didático utilizado, a primeira ação. Com isso, buscamos estabelecer contato 

com o saber a ensinar, a partir da análise do livro didático utilizado, 

especificamente conteúdo de equação do segundo grau. Considerando que 

este tem se mostrado como uma espécie de “texto do saber”, conforme a 

conceituação de Chevallard (1991). Posteriormente, observamos o professor, a 

segunda ação a ser realizada foi de identificar os tipos de tarefas que foram 

propostas. Para identificarmos esses tipos de tarefas, filmamos as aulas do 

professor sobre o conteúdo escolhido, equações de segundo grau, além de 

identificarmos elementos ostensivos e não-ostensivos que apareceram durante 

essa filmagem. A partir daí, partimos para a terceira ação que foi fazer uma 

análise da Organização Matemática, na qual identificamos as técnicas, os 

elementos tecnológicos e teóricos que se apresentam para a realização da 

tarefa. Com isso, identificamos a Organização Matemática proposta pelo 

professor. 

Após a identificação dos elementos componentes da Organização Matemática, 

realizamos a quarta ação que consistiu em identificar quais são as técnicas, 

tecnologias e teorias mobilizadas pelo professor em sala de aula, também 

através das filmagens feitas anteriormente, para a realização do tipo de tarefa 

proposta, ou seja, a Organização Didática. 

Diferentemente da Organização Matemática, que tem um olhar sobre a 

realidade matemática envolvida, a Organização Didática foca em como pôr em 

prática o conteúdo matemático, nesse caso a equação do segundo grau. 

Assim, a Organização Didática se estabelece a partir de um certo caminho, 

certo tipos de situações, os quais são chamados de momentos de estudo ou 

momentos didáticos, que facilitarão no entendimento da prática docente. 
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Com a intenção de facilitar o entendimento da Organização Didática realizada 

pelo professor, realizamos uma quinta ação que foi uma entrevista semi-

estruturada com o professor, na qual buscamos identificar suas escolhas na 

OD.  

A escolha por esse tipo de entrevista se deu porque ela pode nos permitir que, 

através do conteúdo manifesto da fala, alcançar respostas mais ricas e 

complexas, o que acreditamos ser mais proveitoso para o nosso trabalho, uma 

vez que reconhecemos que apenas com as observações não iríamos conseguir 

as informações necessárias, relativas ao interesse pela álgebra, 

especificamente no conteúdo de equações de segundo grau, o que como já 

citamos anteriormente, é um elemento importante para a formação do saber 

ensinado. Visto que, pode revelar indícios de sua relação (do professor) com o 

saber em jogo (equação do segundo grau).  

Para a identificarmos os elementos da praxeologia do aluno, elaboramos uma 

lista de exercícios que continha os mesmos subtipos de tarefa que foram 

apresentados pelo professor em sala de aula. Nessa lista, buscamos as 

técnicas, tecnologias e teorias que foram mobilizadas pelos alunos 

participantes da pesquisa na realização desses subtipos de tarefas. Essa foi a 

nossa sexta ação. 

Com esses dados coletados, acreditamos ter conseguido apresentar as 

praxeologias dos alunos (tipo de tarefa, técnica, tecnologia e teoria). Sabíamos 

desde o início, que não seria fácil encontrar elementos tecnológicos ou até 

mesmo teóricos, nas atividades dos alunos, por isso juntamos em um único 

bloco que Chevallard (1999) trata como tecnológicos-teóricos.  

Assim chegamos à nossa sétima ação, que foi, com as praxeologias 

elaboradas (do professor e dos alunos), fazermos a comparação entre as duas, 

buscando identificar o que variou de uma para a outra. Quais os tipos de 

técnicas, tecnologias e teorias foram mobilizadas pelos alunos durante a 

resolução dos exercícios que não foram contempladas em sala de aula pelo 

professor e vice e versa. 

A execução dessas sete ações, nos forneceram elementos para a análise das 

praxeologias do professor e dos alunos. Com a análise, levantamos as 
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hipóteses que levaram ao professor e aos alunos percorrem caminhos 

diferentes na resolução de equações de segundo grau. Essa hipóteses são 

discutidas no capítulo de Considerações Finais. 



 

 

CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISES PRAXEOLÓGICAS 
 

 

 

“A característica principal do programa epistemológico consiste em 
considerar que o objeto primário de investigação da didática é a 
atividade matemática tal como se realiza em distintas instituições da 
sociedade. Quando se diz que a didática da matemática  estuda ‘las 
condições de difusão e transmissão do conhecimento matemático’ 
(Brousseau, 1994), não se considera o ‘conhecimento’ do ponto de 
vista psicológico, como processo mental de indivíduos isolados. O 
conhecimento é o produto ou a cristalização de um determinado que 
fazer humano e que está sempre caracterizado pelas atividades que 
surgem e pelas que permite realizar.” (BOSCH, 1999, p 12). 

 

Retomando o que estabelecemos no capítulo de metodologia, escolhemos 

como sujeito um professor, com formação em licenciatura em Matemática, do 

9° ano do Ensino Fundamental, e alguns de seus alunos. A escolha se deve ao 

fato de que, em nosso país, é nessa série que o aluno é introduzido 

formalmente no ensino de equações do segundo grau. 

Neste capítulo iremos apresentar os resultados das “análises praxeológicas” do 

professor e dos alunos sujeitos desta pesquisa, relativos ao ensino e à 

aprendizagem de equações do segundo grau, no tocante à perspectiva do 

professor e à do aluno. Em relação ao professor, conforme o que foi descrito no 

capítulo de metodologia, foram feitos levantamentos dos subtipos de tarefas 

que foram propostas. Elas envolvem questões de equação de 2º grau, a qual 

será o conhecimento matemático relativo ao nosso tema de estudo. Essas 

tarefas foram identificadas durante as aulas (quatro aulas), por meio das 

filmagens. Assim, esse tipo de registro pode nos fornecer informações 

importantes (gestos, expressões verbais, dúvidas apresentas pelos alunos) dos 

objetos ostensivos e não-ostensivos que foram empregados durante as aulas. 

Para facilitar a análise praxeológica e entender melhor a prática docente, 

fizemos uma entrevista (também prevista na metodologia) que nos forneceu 
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outras informações importantes sobre a sua postura diante do conhecimento 

em jogo, e qual sua relação com as atividades propostas. 

No tocante aos alunos, elaboramos uma atividade com a seguinte tarefa, 

“resolver equações de 2º grau”. As equações escolhidas (que chamamos aqui 

em nossa tese de subtipos de tarefa) para comporem a atividade, tiveram a 

mesma estrutura dos exercícios apresentados pelo professor durante suas 

aulas. Essa escolha foi motivada para que pudéssemos, em um mesmo 

modelo, observar as técnicas aplicadas, tanto pelo professor, em sala de aula, 

quanto pelos alunos, na atividade. Assim sendo, com os dados coletados, 

buscamos identificar e analisar as praxeologias dos alunos. 

Com as praxeologias (professor e alunos) prontas, pudemos compará-las. A 

partir das comparações, observamos as conformidades, ou não, existentes 

entre as técnicas que foram empregadas por eles (professor e aluno), bem 

como quais os elementos tecnológicos e teóricos que puderam aparecer. Com 

isso, partimos para verificar a validade ou não, da hipótese de nossa tese, que 

é de identificar diferenças entre as praxeologias apresentadas pelo professor e 

pelos alunos.  

 

4.1 – Descrição e análise do livro didático 

Antes de iniciarmos a análise praxeológica do professor e dos alunos, 

acreditamos ser importante fazermos uma descrição do livro didático utilizado 

pelo professor em sala de aula, especificamente, o conteúdo de equação do 

segundo grau. Considerando que este tem se mostrado como uma espécie de 

“texto do saber”, conforme a conceituação de Chevallard (1991). Assim sendo, 

serve como referência do saber a ser ensinado para o professor e para os 

alunos (BESSA DE MENEZES, 2004). 

O livro em questão é o Matemática para todos de Imenes & Lellis (2006)27, da 

8ª Série (atual 9º ano). Iremos analisar os capítulos que tratam ou começam a 

tratar de equações de segundo grau, os capítulos 3 e 6. 

                                            
27 A partir de agora; iremos referendar a obra citada somente pelo número da página. 
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Começando pelo capítulo 3, cujo título é Equações e fatoração, e o primeiro 

tópico é Equação de primeiro grau, os autores iniciam dizendo sobre a 

importância e utilidade das equações, como podemos perceber no texto do 

livro: “As equações foram criadas há muito tempo para resolver problemas 

práticos e teóricos. Percebendo sua utilidade, os matemáticos foram pouco a 

pouco concentrando interesse nas equações em si e nos métodos para 

resolvê-las.” (p. 55). Ainda na introdução, os autores afirmam que existem 

diversos tipos de equações e que irão se concentrar apenas nas que 

apresentam uma única incógnita, assim apresentam um quadro em que eles 

mostram exemplos de equações do primeiro, segundo e terceiro graus. Após a 

apresentação do quadro, os autores explicam o grau da equação: “Nessas 

equações, a incógnita é multiplicada por coeficientes28 ou por si mesma, 

podendo aparecer com expoentes 1, ou 2, ou 3, etc. O grau da equação é o 

maior desses expoentes.” (p. 55). 

Figura 04 

A partir dessa introdução, os autores começam a apresentar resoluções de 

equações de primeiro grau isolando a incógnita. Em outro exemplo, aparece 

um termo com grau dois. Porém, durante a resolução da equação, o termo irá 

desaparecer. Como será destacado mais adiante, o professor, durante as 

aulas, também utiliza exercícios em que os termos de segundo grau que 

poderiam impedir a resolução, em um primeiro momento, desaparecem durante 

o desenvolvimento dos cálculos da equação. Após a exposição dos exemplos 

são propostos problemas e exercícios. 

                                            
28 Nesse momento, os autores colocam uma nota: o que é que é? Sugerindo que aos leitores que procurem 
no dicionário o significado da palavra. 
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Figura 05 

 

Figura 06 

No segundo tópico, cujo título é Vários tipos de equações, os autores colocam 

uma questão e sua resposta:  

“Estamos estudando maneiras de resolver equações. Portanto, uma 
questão fundamental é esta: o que é resolver uma equação? 
A resposta é: encontrar o valor da incógnita que satisfaz a equação, 
isto é o valor da incógnita que, substituído na equação, origina uma 
sentença verdadeira.” (p. 59) 

Após essa afirmação, os autores avançam dizendo que métodos utilizados 

para a resolução de equações de primeiro grau podem ser usados em outros 



101 
 

tipos de equações, dando exemplos de algumas de algumas resoluções, 

inclusive com equações literais. 

 

Figura 07 

 

Figura 08 

Antes de partir para uma lista de exercícios, os autores apresentam equações 

que os alunos ainda não têm condições de resolver. É apresentado um novo 

tópico intitulado ¨Equações que você ainda não sabe resolver¨, no qual eles 

afirmam: “Os recursos que vimos são limitados, isto é, não se aplicam à 

resolução de certas equações.” (p 61). Após a afirmação, os autores colocam 

um quadro com uma equação, na qual com os recursos até então conhecidos 

não conseguiriam resolver e, logo a seguir, listam uma série de exercícios de 

aplicação da técnica apresentada anteriormente. 
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Figura 09 

Depois dos exercícios, é apresentado um novo tópico Equações resolvidas por 

fatoração. Os autores começam enunciando a técnica do produto nulo para a 

resolução de algumas equações: “(...)se o produto é zero, então, 

necessariamente, um dos dois fatores é zero.” (p. 64). Então apresentam a 

resolução de uma equação como podemos ver no quadro a seguir: 

 

Figura 10 

Os autores avançam na retomada de uma técnica anteriormente utilizada no 

trabalho com expressões algébricas, na qual colocam um fator comum em 

evidência: 
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Figura 11 

Os autores reforçam que esta técnica é possível pela aplicação da propriedade 

distributiva da multiplicação em relação à adição. A partir dessa afirmação, eles 

retornam ao exercício do tópico de Equações que ainda você não sabe 

resolver, Figura 11, e, usando as técnicas de fatoração e produto nulo, 

resolvem a equação, conforme apresenta o quadro a seguir. Após o quadro, o 

livro apresenta uma série de exercícios que utilizam as técnicas exploradas de 

fatoração e produto nulo. 

Figura 12 

No último tópico desse capítulo, os autores apresentam de maneira direta a 

fatoração do trinômio quadrado perfeito, descrevendo, por meio de uma 

ilustração, apresentada a seguir, a expressão do quadrado da soma. Após isso, 

o livro enumera alguns exemplos de resolução de equações a partir da 

fatoração do trinômio. Depois dos exemplos, os autores encerram o capítulo 

com uma lista de exercícios, que privilegia as técnicas de fatoração do trinômio. 

É interessante destacar que o livro não apresenta a técnica de fatoração por 

soma e produto29 e que, apesar do professor também não apresentá-la, 

                                            
29 A técnica da fatoração por soma e produto é a seguinte: quando em uma equação de segundo grau da 
forma completa ax² + bx + c = 0, tivermos o valor do coeficiente “a” igual a 1, teremos o valor da 
incógnita “b” igual ao simétrico da soma das raízes da equação e o valor da incógnita “c” será o produto 
dessas raízes. 
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veremos mais adiante que um aluno utiliza-se dessa técnica para a resolução 

de uma equação. 

Figura 13 

 

Figura 14 

No capítulo 6, intitulado Equações e sistemas de equações de segundo grau, é 

apresentada a fórmula de Bhaskara. Os autores afirmam ser a fórmula que 

permitirá resolver qualquer equação de segundo grau, e a apresentam de 
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forma direta, informando que a dedução virá mais adiante, na seção Um toque 

a mais, no final do capítulo. 

Para a resolução, os autores apresentam a equação na forma ax² + bx + c = 0, 

na qual os coeficientes a, b e c podem representar qualquer número, sendo a 

única restrição que o coeficiente “a” não pode ser zero (a ≠ 0). A seguir, é 

apresentada a fórmula: 

 

Figura 15 

Depois da apresentação da fórmula, os autores exemplificam sua utilização a 

partir da resolução da seguinte equação 0342
=++ xx , na qual fazem uma 

comparação entre os coeficientes dessa equação com a equação da forma ax² 

+ bx + c = 0, identificando que o valor de a = 1, b = 4 e c = 3; em seguida, os 

autores utilizam a fórmula dada e encontram os valores das raízes. Os autores 

ainda fazem um alerta para a utilização da fórmula de Bhaskara, antes de 

seguir para os exercícios de aplicação da técnica apresentada: “Quando a 

equação não se encontra na forma padrão ax² + bx + c = 0, é preciso, antes, 

padronizá-la para, depois, aplicar a fórmula.” (p. 111). Após os exercícios, o 

livro, nesse capítulo, se dedica a sistemas que contenham equações de 

segundo grau, não apresentando nenhuma técnica nova de resolução de 

equações do segundo grau. 

Fazendo uma análise do livro didático, pudemos observar que os autores 

dividiram em dois momentos o conteúdo de equações do segundo grau. Em 

um primeiro momento (capítulo 3) partindo da resolução de equações de 

primeiro grau, que teoricamente seriam mais simples de resolução, e com a 

utilização da técnica de fatoração, que são utilizadas nas expressões 

algébricas, chegar a resoluções de equações incompletas do segundo grau. 

Essa opção talvez se dê em virtude de criar um ambiente mais favorável para a 

resolução das equações completas, tornando assim essa passagem mais 

suave para os alunos. De fato, os autores afirmam que a compreensão da 
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resolução de um determinado exemplo, no qual são necessárias as técnicas de 

resolução de equações de primeiro grau e de fatoração, “(...) será mais fácil 

aprender a solução geral de equação de 2º grau, que veremos daqui a alguns 

capítulos.” (p. 68). A solução geral citada pelos autores é a fórmula de 

Bhaskara. 

Antes do início do segundo momento (Capítulo 6), o livro ainda conta com o 

Capítulo 4 que trata sobre Medidas e o Capítulo 5 que versa sobre Estatística; 

em nenhum dos dois capítulos pudemos observar uma aplicação das técnicas 

utilizadas no Capítulo 3. Quanto a esse fato, observamos que o professor, 

sujeito de nossa pesquisa, após o capítulo 3, passa direto para o capítulo 6, 

dando uma nova ordenação ao saber que estará em jogo no cenário didático.  

Ao chegarem no segundo momento, os autores apresentam de forma direta a 

fórmula de Bhaskara, além de afirmarem ser o recurso (técnica) que irá permitir 

resolver todas as equações de segundo grau (p. 110). Acreditamos que essa 

escolha se deve ao fato de, no primeiro momento, os autores terem trabalhado 

com as equações incompletas de segundo grau, o que, no entendimento 

desses autores, facilitaria a compreensão da fórmula de Bhaskara. 

De um modo geral, os autores apresentam as técnicas de resolução para 

alguns tipos de tarefas e aplicam uma lista de exercícios para um momento de 

exploração das técnicas apresentadas. Mais adiante, veremos certa 

semelhança com os procedimentos utilizados pelo professor em sala de aula. 

 

4.2 – Praxeologia do professor 

Toda praxeologia se inicia com a “necessidade” de se realizar uma 

determinada tarefa. Segundo Chevallard (1999), a praxeologia é a realização 

de certo tipo de tarefa a partir de um modo de fazer, que o autor chama de 

técnica. Sobre o assunto Chevallard afirma: 

“ Comumente, a penúria praxeológica se traduz em primeiro lugar 
por uma falta de técnicas. Como realizar as tarefas tipo T? E 
também, ou sobretudo: Como realizar melhor as tarefas deste tipo? 
Estas interrogações exigem uma produção de técnicas, portanto, de 
praxeologias.” (CHEVALLARD, 1999, p 228) 
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A tarefa T em jogo será de resolver equações de segundo grau. Durante as 

aulas foram apresentadas, pelo professor, 08 (oito) subtipos de tarefas30 

relativas a T, nas quais identificamos as seguintes estruturas: 

 T1: ax² + c = 0 

T2: ax² + bx = 0 

T3: (ax + c)² = 0 

T4: (x + a).(x + b) = 0 

T5: (x + a).(x + b) = c 

T6: (x + a).(x + b) = cx + d 

T7: (ax + b) + dx² = ex + f 
 c 

T8: ax² + bx + c = 0 

 

Na tarefa T, em nenhum momento, se propõe a identificação ou a conceituação 

de equações do segundo grau. Todo o trabalho do professor gira em torno da 

resolução destas equações. Isso é percebido, em sala de aula, no momento 

em que as aplicações se voltam a simplesmente resolver tipos de equações. O 

trabalho do professor finda em sala de aula com a resolução de exercícios.  

O professor apresenta alguns subtipos de tarefa, os quais identificamos oito, 

anteriormente enumerados em T1, T2, T3... T8, e os resolve utilizando-se de 

técnicas por ele (o professor) apresentadas. Podemos colocar, em linhas 

gerais, que o procedimento do professor em sala de aula foi de apresentar 

técnicas para os subtipos da tarefa T que foram expostas em sala de aula e 

fazer aplicação dessas técnicas com base em exercícios. O professor reafirma 

essa hipótese durante a entrevista, quando anuncia que, 

 

Prof: (...) Então, eles iam começar a fazer sem usar a fórmula de Bhaskara, 

usando apenas as propriedades, quando eles... quando não tinham o valor de 

“b”, resolviam por radicais, e quando tinham o valor de “b” e não tinham o de 

“c”, faziam por fatoração. A gente passou bastante tempo fazendo isso para 

                                            
30 Sous-tâche (CHEVALLARD, 1999, p 240) 
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eles reconhecerem melhor. Aí a gente, depois, entrou no trinômio quadrado 

perfeito, para eles identificarem quando elas forem completas, aí resolveram 

completando quadrados. Aí, depois que eles trabalharam nestas fases, aí eu 

entrei na equação do segundo grau, com a fórmula de Báskara. (...) A partir 

disso foi identificar a fórmula de Báskara saber o que é o valor de “a”, de “b” e 

de “c”, e resolver, parte mecânica mesmo, só substituindo, aí depois, nós 

fomos para a parte de problemas”. 

Um detalhe por nós observado foi que, apesar de o livro didático utilizado não 

utilizar a técnica de completar quadrados, o professor apresenta essa técnica 

em sala de aula. Outro detalhe é que nenhum dos alunos utiliza essa técnica 

(completar quadrados) para resolver a lista de exercícios por nós proposta, 

como iremos mostrar mais adiante. 

 

4.2.1 – Subtipos de tarefas 

Como foi dito anteriormente, o professor não tem a intenção de introduzir o 

conceito de equação de segundo grau. Para isso, ele faz a opção de iniciar por 

meio de equações incompletas do segundo grau31, para que os alunos possam 

fazer certa “associação” com as equações de primeiro grau, conceito 

ministrado anteriormente. Tal fato fica claro no discurso do professor, quando 

ele afirma: 

“Então eu comecei a resolver algumas equações de segundo grau 

incompletas. Incompletas pra eles verem, sem dizer que era uma equação de 

segundo grau. Quero dizer, alguns já perguntavam. Eu dizia que por causa do 

2 (dois) e tal, mas não entrava muito em detalhes.” 

Essa escolha, de partir de associações com a equação do primeiro grau, não 

fica clara no discurso do professor. Porém, podemos inferir que o professor 

seguia um caminho parecido com o proposto pelo livro didático utilizado. Como 

descrevemos anteriormente, o livro começa com a apresentação das técnicas 

de resolução das equações de primeiro grau e fatoração, avançando para 

equações de segundo grau incompletas e, somente dois capítulos depois, 

apresenta a fórmula de Bhaskara. Apesar de ser um caminho parecido, o 

                                            
31 Equações incompletas do segundo grau serão aquelas que não apresentam todos os termos, ou seja, 
sendo a equação do segundo grau completa na forma ax² + bx + c = 0, as incompletas serão aquelas que 
não tiverem o termo ‘b’ ou ‘c’, assim serão apresentadas nas formas: ax² + bx = 0 ou ax² + c = 0. 
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professor “toma alguns atalhos” que, para ele, são necessários, e que podemos 

entendê-lo a partir do olhar do fenômeno da transposição didática interna. Em 

sua escolha, o professor não disse aos alunos que eles estavam trabalhando 

com equações de segundo grau. Ele também não obedeceu à ordem de 

apresentação das equações, ou seja, passou direto para equações incompletas 

sem passar pelas resoluções de equações de primeiro grau, fazendo somente 

menção às técnicas que eram utilizadas e que se repetiam na resolução das 

equações de segundo grau. Outro atalho pôde ser identificado no momento em 

que passou pelos dois capítulos seguintes do livro (medidas e estatística), indo 

direto para o de equações e sistemas de equações de segundo grau, no qual 

introduz a fórmula de Bhaskara. Enfim, um caminho parecido, porém, com 

atalhos particulares. 

Para nossa análise dos subtipos de tarefa, iremos utilizar um termo que não é 

encontrado na teoria de Chevallard, a subtécnica. As subtécnicas seriam 

técnicas que adquirem um status de auxiliar ou secundária na resolução de um 

tipo de tarefa que tenha uma técnica com status de principal ou primária. Ou 

seja, na resolução de um tipo de tarefa aparecem técnicas que têm um grau 

maior de hierarquia ou de importância do que outras técnicas que vêm auxiliar 

na realização dessa técnica principal. As subtécnicas poderão aparecer antes 

ou depois da técnica, ou seja, podem aparecer como preliminares para 

preparar a equação a ser resolvida, ou posteriormente, para dar continuidade 

na resolução do subtipo de tarefa. 

Para exemplificarmos, utilizaremos a mesma Tarefa T de nossa tese: Resolver 

uma equação do segundo grau. Como subtipo de tarefa, consideremos a 

seguinte equação: x² - 5x + 6 = 0. Se optarmos para resolvê-la a partir da 

fórmula de Bhaskara, teremos como técnica principal Bhaskara. 

Entretanto, se adotamos como técnica principal a técnica do produto nulo, 

teremos como subtécnica a fatoração do trinômio em um produto de dois 

binômios: 

( ) ( ))23652 −⋅−=+− xxxx  

Quando falamos em grau hierárquico, não queremos dizer que existem 

técnicas mais importantes e outras menos importantes. O que queremos falar é 
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que, de acordo com os subtipos de tarefas que desejamos realizar, algumas 

técnicas estão em um status momentâneo de importância, status que poderá 

perder em outro tipo de tarefa na qual essa técnica seja simplesmente auxiliar. 

Ou seja, o status de uma técnica está vinculado ao tipo de tarefa. 

Sem esse artifício de distinção, identificaríamos diferenças no modo de 

resolução, porém poderíamos estar focando um outro tipo de tarefa, que seria 

a preparação (subtécnicas) para a realização da tarefa desejada (Resolver 

equações de segundo grau). Esses são elementos importantes para a distinção 

entre as duas praxeologias (professor e alunos), que é o objeto de nossa tese. 

Faremos, a partir de agora, uma análise dos subtipos de tarefa que 

apareceram durante as aulas. Mais adiante, iremos apresentar uma síntese da 

Organização Matemática realizada pelo professor, em que identificaremos as 

técnicas escolhidas, naquele momento, bem como o bloco tecnológico-teórico 

que dá suporte a essas escolhas. 

 

 4.2.1.1 – Subtipo de Tarefa T1: ax² + c = 0 

No primeiro subtipo de tarefa T1 foram reunidos os exercícios que levavam os 

alunos a resolver equações de segundo grau apresentadas na forma ax² + c = 

0. Nos parece que a intenção do professor, nesse subtipo de tarefa, era de 

aproximar ao máximo das resoluções de equações de primeiro grau.  

Assim sendo, para realizar esse subtipo de tarefa, o professor começa fazendo 

uma breve explanação sobre os graus da equação. Para isso, escreve no 

quadro a seguinte equação: x³ + yx + 12 + 10 = 0, e faz o seguinte comentário: 

“(...) se for em relação a “x” a equação será do segundo grau, em relação a “y” 

será de grau ‘x’”. Em seguida o professor utiliza um exercício do Livro32 

adotado pela escola: 3x² - 75a4 = 0. Durante a resolução, o professor isolou o 

3x², transpondo o termo 75a4 invertendo as operações. Essa técnica, transpor 

os termos e inverter as operações, é a escolhida pelo professor como a técnica 

principal para a resolução de exercícios desse subtipo de tarefa T1 (ax² + c = 

0). Após a transposição do termo 75a4, o professor passou o número três 

                                            
32 Todos os exemplos utilizados em sala de aula são retirados do livro adotado pela escola. IMENES, L. e 
LELLIS, M. Matematica para todos 8ª Série, 4° Ciclo. 3ª Edição. São Paulo: Scipione, 2006. 
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dividindo e reduziu a expressão para x² = 25a4, nesse momento fez uma 

referência ao conteúdo de radicais: “(...) estão lembrados do que trabalhamos 

com radicais? Quando passamos o 2 (índice) para o outro lado... teremos a 

raiz! (os alunos repetiram junto com o professor)” extraiu a raiz e encontrou o 

valor da incógnita 5a². É importante salientar que o professor não considera a 

raiz negativa (-5a²). 

A subtécnica adotada pelo professor, para a resolução desse subtipo de tarefa, 

foi desenvolver ou reduzir expressões, técnicas que os alunos aprenderam 

para resolver equações de primeiro grau. Pudemos identificar, também, apesar 

de não serem explicitados, os elementos tecnológicos que deram a suporte à 

técnica. Foram foram eles: as propriedades das operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) ou leis de transposição de termos e as 

propriedades da radiciação. 

De certa forma, o professor pretendia começar por um subtipo mais próximo ao 

que os alunos já tinham trabalhado (equações de primeiro grau) até chegar a 

um subtipo que não seria mais possível, com as técnicas “até agora 

conhecidas”33, chegar a uma solução da equação. No entanto, o professor não 

deixa claro que estava buscando uma “evolução das técnicas”. 

A reação dos alunos era de passividade, repetiam uníssonos as “deixas” do 

professor, observando cada passo na resolução do exercício feito no quadro.  

 

 4.2.1.2 – Subtipo de tarefa T2: ax² + bx = 0 

Neste subtipo de tarefa o professor utiliza como técnica principal, ou primária, a 

fatoração, deixando a técnica do produto do produto nulo e de transposição dos 

termos como subtécnicas (auxiliares ou secundárias). Os elementos 

tecnológicos, novamente, não foram evidenciados pelo professor. Porém, 

pudemos identificar as propriedades distributiva da multiplicação, do produto 

nulo e das operações inversas em R (conjunto dos números reais) ou leis da 

transposição de termos, que serviram para dar uma sustentação inteligível a 

técnica e as subtécnicas utilizadas nesse subtipo de tarefa. 
                                            
33 Queremos deixar claro que o grifo é dado porque, segundo o professor, alguns alunos já tinham 
conhecimento da técnica de Bhaskara, ou seja, com tal técnica, poderiam resolver as equações sugeridas 
mais adiante. 
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O exercício utilizado pelo professor para esse subtipo foi a equação 3x² - 24x = 

0. O professor começa perguntando aos alunos: “Como é que iremos resolver 

essa? (apontando para a equação escrita no quadro)”. Os alunos começam a 

conversar entre si e o professor aguarda o silêncio da turma. Quando o silêncio 

é estabelecido, o professor se volta para a turma e indaga: “E aí?”, alguns 

alunos tentam fornecer algumas idéias, porém falam todos juntos sem que haja 

uma sincronia de idéias. Então o professor diz: “Vamos lá! Isolo o ‘x’ e tenho: ‘x’ 

vezes (3x – 24) igual a zero (fatoração - técnica principal). Quando tenho um 

produto de dois números que dá zero, então é porque um deles é zero ou os 

dois são zero. (produto nulo - subtécnica)”. O professor se volta para o quadro 

e iguala os termos a zero desenvolvendo as expressões, encontrando as raízes 

zero e oito. 

A partir da utilização da técnica de fatoração, por parte do professor, os alunos 

permanecem em silêncio acompanhando todo o desenvolvimento da resolução 

do exercício. 

 

 4.2.1.3 – Subtipo de tarefa T3: (ax + c)² = 0 

O subtipo T3 apresenta uma pequena variação dos subtipos anteriores. Para 

sua resolução o professor extraiu a raiz de zero, isolou a incógnita e inverteu as 

operações.  

Para este subtipo, o professor não considerou a possibilidade de resolver a 

partir da propriedade da potenciação (a² = a.a) e, em seguida, utilizar a 

subtécnica do produto nulo, utilizada anteriormente. Caso os alunos 

desenvolvessem o produto de (ax + c).(ax + c) = 0, aplicando a propriedade 

distributiva da multiplicação, poderia causar um bloqueio, pois eles ainda não 

possuíam técnicas que dessem conta, visto que, os alunos, teoricamente, 

ainda não foram apresentados à fórmula de Bhaskara. Um outro elemento que 

não foi considerado pelo professor, foi ressaltar a existência de duas raízes, 

apesar de serem iguais.  

E, por fim, o professor não demonstrou que a técnica aplicada também 

“funciona” quando a equação é igualada a um outro número qualquer diferente 

de zero, tendo em vista que em todos os exercícios apresentados, neste 
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subtipo de tarefa, a expressão aparece igualada a zero. Podemos analisar este 

fato com um elemento indicador de transposição didática interna, já que no livro 

utilizado, esse subtipo de tarefa, apresenta equações igualadas a números 

diferentes de zero. Acreditamos que a estratégia do professor era, de certa 

forma, apresentar as equações em condições, teoricamente, mais simples para 

a resolução, focando, principalmente, na aplicação da técnica principal. 

Neste subtipo de tarefa o professor utilizou o seguinte exercício do Livro: (z + 

5)² = 0. O professor inicia a resolução perguntando a turma: “Como é que 

iremos resolver essa equação aqui?”. Aguarda durante um tempo alguma 

resposta dos alunos, que estão agitados, com vários falando ao mesmo tempo, 

até que ele continua: “Eu posso fazer desse jeito aqui! (a turma faz silêncio e 

ouve o professor) Z mais cinco igual... Se é potencia passa pra lá como?”. Os 

alunos respondem: “Raiz!”. O professor se volta para o quadro e escreve o 

sinal da raiz no zero. É nesse momento que o professor apresenta a técnica 

principal, a extração da raiz quadrada. Após, ele volta a falar: “Z mais cinco é 

igual... Quanto é a raiz de zero?”, os alunos respondem: “Zero!”. O professor 

termina de resolver a equação dizendo que a raiz é cinco, para isso, utilizou 

como subtécnica a transposição dos termos, invertendo as operações. Como 

foi dito anteriormente, o professor não fez nenhuma alusão às raízes iguais. 

Em nenhum dos subtipos de tarefa os elementos tecnológicos são 

evidenciados de forma clara. Em um momento, ou outro, se faz uma explicação 

da técnica ou subtécnica utilizada, mas sem explicitar a tecnologia e a teoria 

que, de certa forma, deram uma racionalidade a essas técnicas e subtécnicas. 

Porém, em nossa tese, buscamos identificar, em todos os subtipos de tarefa, 

os elementos tecnológicos que compõem o bloco teórico-tecnológico. Para 

esse subtipo de tarefa, as propriedades da radiciação e das operações 

inversas em R (conjunto dos números reais) ou leis da transposição de termos, 

como elementos que constituem esse bloco teórico-tecnológico. 

 

 4.2.1.4 – Subtipo de tarefa T4: (x + a).(x + b) = 0 

O subtipo de tarefa T4, diferentemente de T3, gera duas raízes distintas. Nesse 

subtipo de tarefa, a técnica utilizada é a do produto nulo que ganha um status, 
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nesse subtipo de tarefa, de técnica principal ou primária, deixando para a 

transposição de termos e desenvolvimento da expressão o papel de auxiliares 

ou secundárias. Os elementos tecnológicos observados foram as propriedades 

do produto nulo e das operações inversas em R (conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de termos. 

A equação (x – 17).(x + 11) = 0 é utilizada como exemplo para este subtipo de 

tarefa. Ao iniciar a resolução o professor relembra aos alunos que a técnica do 

produto nulo já foi aplicada, afirmando que: “Na aula passada, nós já fizemos 

algumas questões parecidas com essa, que era o seguinte: Eu tenho aqui dois 

números que quando eu multiplico dá zero, e aí?”, os alunos respondem: “Um 

deles é zero!”.  

As questões parecidas, mencionadas pelo professor, são as do subtipo de 

tarefa T2 (ax² + bx = 0), nas quais ele, como descrito anteriormente, utiliza-se 

da fatoração como técnica principal (colocando em evidência o termo comum 

“x”), para depois aplicar as subtécnicas do produto nulo (igualando os termos 

do produto a zero), da transposição dos termos e do desenvolvimento das 

expressões. 

Continuando a resolução, o professor avança: “É isso aí! Um dos dois vai ser 

zero!”. O professor começa a escrever no quadro igualando os termos a zero, 

encontrando as duas raízes da equação: 17 e -11. Após a transposição dos 

termos e o desenvolvimento das expressões, o professor alerta para a 

existência das duas raízes dizendo: “Então, as raízes dessa equação será 17 e 

-11”. 

Assim como nos subtipos de tarefas anteriores, os alunos se portam de modo 

indiferente, observando a resolução do professor e respondendo juntos as 

indagações do professor. Como podemos observar no trecho, transcrito 

anteriormente, da resolução. 

 

 4.2.1.5 – Subtipo de tarefa T5: (x + a).(x + b) = c 

O subtipo de tarefa T5 traz um avanço em relação a T3, ou seja, permite ao 

aluno visualizar uma outra possibilidade que não somente igualar a zero. 

Porém, existe a limitação de que o valor de c seja igual ao produto de a e b (c = 
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a.b). Ou seja, essa atividade é preparada para se chegar a uma equação 

incompleta do tipo T2: (ax² + bx = 0). 

Para esta resolução, o professor utilizou subtécnicas preliminares que 

preparam a atividade para se chegar a uma equação do 2º grau na forma 

incompleta. Assim sendo, o professor desenvolve os termos fazendo o produto 

de (x + a).(x + b). Depois, ele transpõe o termo do segundo membro para o 

primeiro membro da equação e reduz os termos semelhantes, atividade 

bastante importante para esse subtipo de tarefa, pois só assim poderá ter uma 

composição que o aluno já conhece, o subtipo T2: (ax² + bx = 0). A partir daí, o 

professor coloca o fator em comum em evidência (técnica principal), iguala os 

termos a zero, isola a incógnita invertendo as operações e, assim encontra os 

valores para “x”. 

Os elementos tecnológicos que pudemos evidenciar foram as propriedades 

distributiva da multiplicação, do produto nulo e das operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) ou leis da transposição de termos. 

Neste subtipo, algumas atividades eram contextualizadas, relacionadas com 

áreas, perímetros e volumes. O professor tinha a intenção de tentar motivar os 

alunos relacionando com uma possível aplicação do conteúdo, como ele nos 

informa, durante a entrevista: 

“Fiz uma sondagem de questões, e trabalhei a parte de problemas com assim... 

questões que não fossem assim, só equação, só aplicação, mas que tivessem todo 

um, como se diz, toda uma aplicação no dia-a-dia deles pra... “pra que serve isso? E 

não sei o quê?” Então eu comecei trabalhando com problemas, depois que eu 

expliquei, eu fui direto pros problemas.” 

O exemplo foi um exercício do livro, o qual buscava encontrar os lados de um 

retângulo a partir da sua área. Os lados do retângulo eram (x – 5)cm e (x – 

3)cm e a área era 15cm². Apesar de se tratar de um problema que envolve um 

outro campo teórico (a geometria), analisamos sob a ótica da tarefa T em jogo: 

“Resolver equações do 2º grau”. Visto que, a intenção do professor era dar às 

equações um “ar de utilidade”, de aplicação no dia a dia dos alunos. Com isso, 

focamos nossa análise praxeológica a partir do instante em que a equação se 

forma durante a resolução do problema. 
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Para realizá-la, o professor pergunta aos alunos: “Como vamos encontrar os 

lados do retângulo?” Um dos alunos sugere que faça o produto dos lados, pois 

é igual a área da figura. O professor aceita a sugestão e multiplica os lados 

montando a equação: (x – 5).(x – 3) = 15. O professor começa a narrar a 

aplicação da propriedade distributiva (x vezes x é igual a x², x vezes menos 

três...) até chegar à equação: x² - 3x – 5x + 15 = 15. Em seguida, soma os 

termos -3x e -5x encontrando -8x e fala para os alunos: “(...) quando passamos 

o 15 para o outro lado, ele muda de sinal... então, 15 menos 15 é zero, tá 

certo?”. Com isso, chega a equação: x² - 8x = 0. Nesse momento o professor 

diz para os alunos: “Agora vamos colocar em evidência o ‘x’, assim teremos: 

(ele escreve no quadro) x.(x – 8) = 0”. O professor se volta pra turma e 

pergunta: “E agora?”, alguns alunos continuam conversando e outros em 

silêncio olhando para o professor. De repente, um aluno dá a seguinte 

sugestão: “Passa o 8x para o outro lado”, mas não é aceita pelo professor. 

Nesse momento podemos observar como se processava a institucionalização 

das técnicas por parte do professor. Pois, ele poderia aceitar a sugestão dada 

pelo aluno e chegar ao resultado do exercício, haja vista, que idéia dada não 

estava errada. Porém, ia de encontro as técnicas desejadas (a priori) pelo 

professor, o que fez com que ele não mudasse a sua estratégia prévia, que já 

havia sido apresentada no subtipo de tarefa T2: (ax² + bx = 0). 

 que começa a explicar o que vai fazer: “Olha só! O que temos aqui? O que é 

que queremos? Não são os lados da figura? Então. Só que cheguei nisso aqui, 

nós temos isso aqui (apontando para a equação). O que isso aqui? Eu tenho a 

multiplicação de dois números. Eu tenho dois números que multiplicados dão 

zero, então um dos dois tem que ser zero! Ou esse aqui ou esse daqui!”. Em 

seguida, igualou os termos a zero, encontrando os valores zero e oito. O 

professor explicou que o valor não poderia ser zero, senão os lados do 

retângulo seriam negativos. 

É interessante observarmos que, nesse subtipo de tarefa, os alunos se 

portaram de uma maneira mais ativa, dando sugestões, discutindo entre si, 

apesar do professor manter suas estratégias. Acreditamos que a participação 

dos alunos se deve a ser um problema que envolvia uma aplicação prática, o 

quê, como previa o professor, motivou os alunos para uma postura mais ativa. 
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 4.2.1.6 – Subtipo de tarefa T6: (x + a).(x + b) = cx + d 

Da mesma forma que foi feito no subtipo de tarefa anterior, no subtipo T5, o 

professor utiliza subtécnicas preliminares para chegar a uma equação de 2º 

grau, são elas, desenvolvimento ou redução de expressões e a transposição de 

termos invertendo as operações, chegando a um subtipo de tarefa já conhecido 

pelos alunos T1: (ax² + b = 0). Com isso, tivemos como técnica principal uma 

das subtécnicas preliminares, a de desenvolvimento ou redução de 

expressões. Ou seja, a técnica mudou de status no desenvolvimento da 

resolução do subtipo de tarefa, devido a ser novamente utilizada durante a 

atividade. 

Para esse subtipo de tarefa, identificamos como elementos tecnológicos as 

propriedades distributiva da multiplicação, das operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) ou leis da transposição de termos e da 

radiciação. 

Para esta resolução, é necessário que o valor de c seja igual à soma de a e b 

(c= a + b), para que possa eliminar o termo que é multiplicado por x. E assim, 

voltar a um modelo T1: (ax² + b = 0). Novamente, a equação é preparada para 

se chegar a uma equação incompleta. Assim, a partir do desenvolvimento da 

multiplicação entre (x + a).(x + b), da transposição e da redução dos termos, 

além da inversão das operações, o professor chegará ao valor da incógnita. 

A equação utilizada pelo professor foi (2x + 1).(x + 3) = 7x + 11. Mais uma vez, 

o professor aguarda o silêncio da turma para começar a resolver a equação. 

Assim que é feito o silêncio, o professor pergunta: “E aí? Como vamos resolver 

essa?”. Os alunos ficam em silêncio, sem darem nenhuma opinião. Então, o 

professor começa a resolver: “Multiplica isso daqui (apontando para o primeiro 

termo da equação), então vamos lá.”. O professor utiliza a propriedade 

distributiva da multiplicação, passa os termos do segundo membro (7x + 11) 

para o primeiro membro mudando o sinal, verbalizando: “Eu já posso passar 

esses pra cá (apontando para o segundo termo da equação)”. Em seguida, ele 

reduz os termos semelhantes “Vamos agora agrupar e cortar os iguais”, e 
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continua “e o que temos agora? 2x² - 8 = 0”. A partir desse momento o 

professor desenvolve a equação de modo similar ao subtipo de tarefa T1, no 

qual aplica a técnica de transposição dos termos e desenvolvimento de 

expressões. Nesse subtipo de tarefa, o professor, novamente, não considerou 

a raiz negativa da equação, tratando somente da raiz positiva. 

 

4.2.1.7 – Subtipo de tarefa T7: (ax + b) + dx² = ex + f 
    c 

O subtipo de tarefa T7 demanda a determinação do MMC, o desenvolvimento 

de expressões e a transposição de termos como subtécnicas preliminares. O 

professor não considera a técnica da simplificação ou a multiplicação de todos 

os termos pelo mesmo número para a resolução desse subtipo de tarefa. 

Assim como ocorreu no subtipo de tarefa T6, uma subtécnica muda de status 

passando para técnica principal. Novamente, a equação é preparada para se 

chegar em uma equação incompleta, um modelo já conhecido pelos alunos, o 

T1: (ax² + b = 0), após a utilização das subtécnicas preliminares. 

Quanto aos elementos tecnológicos identificamos as seguintes propriedades as 

relativas aos números racionais, as operações inversas em R (conjunto dos 

números reais) ou leis da transposição de termos e a da radiciação. 

O professor utiliza a equação 6²
2

)32(
+=−

+
xx

x
 para iniciar esse subtipo de 

tarefa. O professor começa a resolver a equação chamando a atenção dos 

alunos: “Silêncio! Essa equação aqui, como é que eu começo a resolver? 

Quando eu tenho essa situação (ele está falando do denominador) o que é que 

eu tenho que fazer? Vou tirar o MMC gente! Toda vez que eu tiver fração... 

Silêncio! Toda vez que eu tiver fração, eu tenho que tirar o MMC!” Em seguida, 

ele se volta para o quadro e começa a narrar todos os passos que está fazendo 

(eu retirei o MMC e agora vou colocar esses termos para o outro lado...), até 

chegar à equação –2x² - 9 = 0. A partir desse momento, ele desenvolve 

conforme fez no subtipo de tarefa T1: (ax² + b = 0), transpondo termos e 

desenvolvendo e reduzindo expressões, sempre voltado para o quadro 

narrando todos as etapas que são efetuadas. No final, o professor encontra 
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uma raiz que não existe para o conjunto dos números reais 2
9− . O professor 

pergunta a turma: “Quanto é que é essa raiz aqui?” Alguns alunos dizem: “É a 

raiz de quatro vírgula cinco!”, o professor então pergunta: “Eu posso achar a 

raiz desse número aqui? Não! Vocês lembram que quando o índice aqui for 

par, não pode ser negativo aqui dentro! Então, isso aqui não tem raiz nos 

reais34. Certo?” Em seguida, ele escreve no quadro: “Não existe raiz nos reais”. 

 

 4.2.1.8 – Subtipo de Tarefa T8: ax² + bx + c = 0 

O subtipo T8 corresponde às atividades agrupadas com a seguinte forma: ax² + 

bx + c = 0. Esse subtipo já vai apresentar a equação de segundo grau completa 

e, com isso, o professor começará utilizando como técnica principal ou primária 

a resolução completando quadrados, até, enfim, introduzir outra técnica que irá 

substituí-la, a fórmula da Bhaskara. Essa técnica já era uma expectativa de 

alguns alunos, pois, como afirmou o professor durante a entrevista, alguns já a 

conheciam. Vale a pena salientar que nenhum dos alunos utilizou a técnica de 

completar quadrados durante a resolução da lista de exercícios, como iremos 

ver posteriormente.  

A estratégia elaborada pelo professor para mostrar “todos os tipos de formas” 

de resolução (técnicas) das equações de segundo grau, foi de começar 

apresentando equações incompletas, passando por casos particulares de 

equações completas (completar quadrados) culminando no grand finale com 

uma fórmula para todos os tipos de tarefas: a fórmula de Bhaskara. Como 

pudemos observar durante seu discurso em sala de aula: “Gente! Pronto! É o 

seguinte, a gente antes estava resolvendo as equações de segundo grau de 

várias maneiras... Essa daqui foi criada (apontando para a fórmula de Bhaskara 

que estava escrita no quadro) para resolver todos os tipos de equação de 

segundo grau”. 

Após analisarmos todos os subtipos de tarefas, pudemos verificar, durante a 

resolução dos alunos, que, apesar de o professor cumprir exatamente o que 

programou para as suas aulas, essa organização matemática levou-os a uma 

                                            
34 O professor estava tratando do conjunto dos números reais. 
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possível dificuldade. Nas tentativas de encontrar as soluções dos exercícios, os 

alunos, normalmente, encontravam uma única raiz para equação. Acreditamos 

que esse comportamento dos alunos foi devido à associação feita com as 

equações de primeiro grau, que apresentam uma única raiz. Outro fator que 

pode ter contribuído para esse comportamento, foi que o professor, em 

algumas resoluções, como evidenciamos durante a análise dos subtipos de 

tarefa, não alertou para a existência das duas raízes. 

Outro detalhe que observamos durante as aulas, foi que o professor não 

apresentava os subtipos de tarefas como novos desafios, de forma que com as 

técnicas até então “conhecidas”, não conseguiríamos realizar a nova atividade 

proposta, ou seja, deveríamos buscar novas técnicas que iriam superar a(s) 

anterior(es). Tal fato é importante para que o aluno não fique desestimulado e 

desista de realizar as tarefas propostas, bem como não fique parado, 

aguardando que o professor apresente a nova técnica. Sobre essa evolução de 

técnicas, Chevallard (1999) afirma que quando uma “maneira de fazer” tem 

êxito somente sobre uma parte de um tipo de tarefa T, a qual é relativa, essa 

parte se denomina alcance da técnica. Essa técnica será “substituída” por outra 

que dê conta, se não sobre toda tarefa T, ao menos sobre parte dela. Nessa 

visão, podemos dizer que uma técnica é superior a outra. 

 

4.2.2 – Síntese da Organização Matemática dos subtipos de tarefas 

(OM) 

Neste momento, faremos uma síntese da organização matemática (OM) 

utilizada pelo professor. Para isso, construímos quadros, nos quais serão 

apresentadas as técnicas e os elementos tecnológicos-teóricos que foram 

mobilizados durante a resolução de cada subtipo de tarefa, esses quadros 

encontram-se nos anexos de nossa tese. Com a montagem da OM teremos um 

parâmetro para a análise da prática docente, a partir das técnicas e de 

elementos tecnológicos-teóricos mobilizados pelo professor durante a 

execução dos exercícios propostos em sala de aula. 

Ainda sobre os aspectos da OM apresentados pelo professor para realizar a 

tarefa T, podemos afirmar que não identificamos elementos puramente 
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teóricos. Em decorrência desse fato, agrupamos em um mesmo campo as 

dimensões tecnológica e teórica, formando um bloco tecnológico-teórico. 

 

4.2.3 – Organização didática do professor 

Como foi descrito anteriormente, a Organização Didática (OD) é uma 

organização praxeológica que surge com a intenção de por em prática, ou de 

conduzir, uma organização matemática qualquer. A OD irá dar conta da 

(re)construção ou transposição de uma determinada Organização Matemática 

(OM).  

Assim como toda praxeologia, a OD se articula com tipos de tarefas, técnicas, 

tecnologias e teorias que darão conta das atividades “mobilizadas para o 

estudo concreto, em uma instituição concreta” (CHEVALLARD, 1999, p 238). 

Porém, a tarefa T que é realizada pela OD terá uma “questão” distinta da 

realizada na Organização Matemática (OM), pois possuem intenções 

diferentes. A Organização Matemática tem um olhar sobre a realidade 

Matemática envolvida (equações, funções, geometria, entre outros objetos 

matemáticos). Já a Organização Didática tem seu olhar focado em como pôr o 

conteúdo matemático em prática (metodologia, concepções de aprendizagem, 

recursos didáticos) na sala de aula ou em um ambiente de ensino próprio 

(laboratórios, passeios). 

No tocante às possíveis questões pertinentes às tarefas da Organização 

Didática, Chevallard (1999) afirma que as praxeologias didáticas, ou 

organizações didáticas, são respostas a questões do tipo “como estudar a 

probabilidade de um evento qualquer? Como estudar a obra de José 

Saramago?”. Com isso, a questão estabelecida é saber que tipos de tarefas 

constituem uma praxeologia didática, ou que gestos podem ser vistos como 

didáticos. A questão “Como estudar o objeto O?” dependerá evidentemente do 

conteúdo didático do objeto O. Assim sendo, podemos dizer que a questão da 

tarefa da Organização Didática em jogo seria algo bem próximo de: Como 

ensinar a resolver equações do segundo grau?  

Para dar conta dessa questão, o professor estruturou suas aulas utilizando-se 

de resolução de exercícios da seguinte maneira: iniciar com resoluções de 
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equações incompletas do segundo grau, fazendo uma “ponte” com o que já foi 

trabalhado anteriormente, equações do primeiro grau e radicais, chegando até 

às equações completas. Nas equações completas, o professor começou 

utilizando a técnica de completar quadrados e depois utilizando a fórmula de 

Bhaskara, para a qual os alunos já haviam expressado certa “ansiedade”. Essa 

“ansiedade” ocorreu por ser uma técnica (Bhaskara) muito falada entre os 

alunos, nessa fase da escolaridade, o que cria certa expectativa do porvir. 

As atividades matemáticas que dariam suporte a essa estrutura criada pelo 

professor, como já vimos anteriormente na Organização Matemática (OM), 

eram gradativas, em termos de dificuldades, da mais fácil para uma mais 

elaborada ou difícil, até chegar à equação completa de segundo grau. Algumas 

listas de atividades eram preparadas para que os alunos pudessem “treinar” 

após a aula. Nesse sentido, podemos perceber que a idéia subjacente de “mais 

fácil para mais difícil” é de ir transformando os tipos de tarefa em subtipos de 

tarefa. Assim sendo, o professor cria uma hierarquia de tarefas, em que as 

tarefas anteriores serão, de certa forma, necessárias para a resolução da tarefa 

seguinte. 

Apesar de Chevallard não falar explicitamente de um bloco prático-técnico para 

a Organização Didática, podemos imaginar essa estrutura e atividades criadas 

como um bloco, no qual teríamos como tarefa: Ensinar a resolver equações do 

segundo grau. Como técnica(s): Iniciar resolvendo equações incompletas do 2º 

Grau, passando para resolver equações completas de 2º Grau e finalizando 

com a Aplicação de listas de exercícios. No discurso do professor, percebemos 

como ele montou esse bloco prático-técnico: 

Prof: (...) Então, alguns já até conheciam, outros não conheciam (fórmula de 
Bhaskara). Então o primeiro contato foi mais aquele que a partir da equação 
de primeiro grau que foi aquele primeiro contato mesmo e operações com 
radicais. Então eu comecei a resolver algumas equações de segundo grau 
incompletas. Incompletas pra eles verem, sem dizer que era uma equação de 
segundo grau. Quero dizer, alguns já perguntavam. Eu dizia que por causa do 
2 (dois) e tal, mas não entrava muito em detalhes. Então, eles iam começar a 
fazer sem usar a fórmula de Bhaskara, usando apenas as propriedades 
quando eles... quando não tinham o valor de “b”, resolvia por radicais, e 
quando tinham o valor de “b” e não tinham o de “c” faziam por fatoração, a 
gente passou bastante tempo fazendo isso pra eles reconhecerem melhor. Aí 
a gente depois entrou no trinômio quadrado perfeito para eles identificarem 
quando elas forem completas, aí resolveram completando quadrados. Aí 
depois que eles trabalharam nestas fases, aí eu entrei na equação do segundo 
grau, com a fórmula de Bhaskara. (...) A partir disso foi identificar a fórmula de 
Bhaskara saber o que é o valor de “a”, de “b” e de “c”, e resolver, parte 
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mecânica mesmo, só substituindo, aí depois, nos fomos para a parte de 
problemas”. 

 

Como já dissemos anteriormente, a Organização Didática é uma praxeologia 

que articula tarefas, técnicas, tecnologias e teorias. Com isso, além desse 

bloco prático-técnico, temos um bloco tecnológico-teórico, no qual pudemos 

identificar, a partir das analises feitas sobre os procedimentos adotados pelo 

professor em sala de aula, a concepção tecnicista. 

A concepção tecnicista propõe que a organização do ensino seja da unidade 

ao sistema, sempre do mais simples para o mais sofisticado, a partir da 

encadeamento/associação de fatos, idéias e conceitos, pressupondo a noção 

de que um conhecimento seja suporte de um mais avançado. Fazem parte da 

sua ação educativa as situações sistemáticas de treinamento35. 

Apesar de, quando falamos de conhecimentos prévios, nos remetamos ao 

construtivismo, na abordagem tecnicista também recorremos a conhecimentos 

anteriores para chegarmos a um sistema mais elaborado.  

Nos subtipos de tarefa T1 (ax² + c = 0), T2 (ax² + bx = 0) e T3 [(ax + c)² = 0] os 

alunos são levados ou solicitados a mobilizar certa bagagem de conhecimentos 

prévios para resolvê-las. Nesses subtipos de tarefas, os alunos lançam mão de 

conhecimentos anteriores, relativos à equação de primeiro grau e a radicais. 

Pudemos evidenciar, também, o emprego de conhecimentos prévios na 

resolução das atividades relativas ao tipo de tarefa T4 [(x + a). (x + b) = 0], na 

qual o aluno - pelo menos na proposta apresentada pelo professor – mobilizou 

o conhecimento anterior sobre a propriedade do produto nulo (Se A x B = 0, 

então: A = 0 ou B = 0). 

Além da mobilização de conhecimentos anteriores, o professor lançou mão de 

uma outra ação pertinente à concepção tecnicista, as situações sistemáticas de 

treinamento. Essas ações foram aplicadas em dois momentos. O primeiro foi 

para os tipos de tarefas T5: [(x + a). (x + b) = c], T6: [(x + a).(x + b) = cx + d] e 

T7: fexdx
c

bax
+=+

+
²

)(
, nas quais as situações de treinamento foram de 

                                            
35 Ver concepções de aprendizagem no capítulo 3 - Fundamentação Teórica 
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forma a passar de um nível mais simples para um mais sofisticado, visto que, 

nesses tipos de tarefas, apesar dos alunos terem que mobilizar alguns outros 

conhecimentos anteriores, as resoluções finais sempre caiam nos subtipos de 

tarefa T1: (ax² + bx = 0), T2: (ax² + bx = 0) e T4: [(x + a).(x + b) = 0]. 

O segundo momento das situações sistemáticas de treinamento foi dedicado 

às atividades voltadas para o subtipo de tarefa T8: (ax² + bx + c = 0), as quais 

foram realizadas com o objetivo de coordenar o comportamento dos alunos 

diante desse subtipo de tarefa. Ou seja, como o professor afirmou durante a 

entrevista “(...) A partir disso foi identificar a fórmula de Bhaskara saber o que é 

o valor de “a”, de “b” e de “c”, e resolver, parte mecânica mesmo, só 

substituindo (...)”. 

Acreditamos ser necessário lembrar que os alunos ainda não tinham sido 

“apresentados” à equação de segundo grau. Alguns deles ainda tinham 

dúvidas sobre o que era, de fato, uma equação de segundo grau. Podemos 

exemplificar essas hesitações, com uma pergunta feita por um aluno durante 

uma das aulas que acompanhamos, a questão foi a seguinte: “Quando nós 

temos assim: x + x4 = x.x.x.x + x, isso daí é uma equação de que grau?”. 

Devemos lembrar, também, que a apresentação do conceito formal de equação 

de segundo grau foi dada, somente, após a apresentação de todos os subtipos 

de tarefa.  

Chevallard também não fala explicitamente de um bloco tecnológico-teórico, 

para a Organização Didática, apesar de tratá-la como uma praxeologia. Para o 

pesquisador, a Praxeologia Didática é constituída de “gestos” que podem ser 

vistos como didáticos. Esses “gestos” são chamados na TAD, de momentos de 

estudo ou momentos didáticos, os quais serão analisados no próximo item de 

nossa tese. Porém, diante dos dados coletados e da análises feitas, 

gostaríamos de ousar identificando os elementos de uma praxeologia (tarefa, 

técnica, tecnologia e teoria) na Organização Didática feita pelo professor, 

sujeito de nossa tese.  

Assim sendo, diante de nossa análise teríamos como tarefa a questão: Como 

ensinar a resolver equações do segundo grau? As técnicas seriam: iniciar 

resolvendo equações incompletas do 2º Grau, passando para resolver 
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equações completas de 2º Grau e finalizando com a Aplicação de listas de 

exercícios. Os elementos tecnológicos seriam: a mobilização de conhecimentos 

anteriores e as situações sistemáticas de treinamento. Como teoria, teríamos a 

concepção de aprendizagem tecnicista. 

 

4.2.4 – Momentos didáticos 

Momentos didáticos são as situações que aparecem durante a implantação da 

Organização Didática estabelecida. Chevallard avança afirmando que, qualquer 

que seja o caminho de estudo, certos tipos de situações ou gestos de estudo 

estarão presentes. Por meio desses momentos pudemos identificar, 

separadamente, as fases da Organização Didática interligadas à Organização 

Matemática. Devemos lembrar que os momentos, apesar de terem uma 

aparência temporal, pois são numerados, não têm uma obrigatoriedade 

cronológica de funcionamento. Ou seja, podem aparecer a qualquer momento, 

dependendo das situações criadas em sala de aula. Como já dito no Capítulo 

de Fundamentação Teórica, Chevallard enumerou seis momentos, seriam eles: 

primeiro momento ou momento de encontro; segundo momento ou momento 

de exploração do tipo de tarefas; terceiro momento ou momento de constituição 

do entorno tecnológico teórico; quarto momento ou momento trabalho da 

técnica; quinto momento ou momento de institucionalização e o sexto momento 

ou momento de evolução.  

O primeiro momento ou de encontro com a Organização Matemática (OM), 

ocorre diversas vezes durante as aulas analisadas em nossa tese, visto que o 

professor dividiu em algumas partes (subtipos de tarefas) a tarefa T (resolver 

equações de segundo grau). Esse fato não é de modo algum um “problema” já 

que esse encontro pode acontecer várias vezes durante o processo, conforme 

afirma Chevallard (1999).  

O primeiro encontro com as equações de segundo grau foi, na verdade, um 

reencontro para alguns alunos, pois já tinham conhecimento do conteúdo a ser 

apresentado. Tal fato fez, em certos momentos, que houvesse uma quebra de 

contrato, pois as expectativas do professor não eram, em certa medida, 

concretizadas. Isso fez com que o professor avançasse o assunto em 
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determinados momentos, tentando retomar as regras do contrato definido, 

como percebemos quando o professor diz na entrevista:  

“(...) sem dizer que era uma equação de segundo grau. Quero dizer, alguns já 
perguntavam. Eu dizia que por causa do 2 (dois) e tal, mas não entrava muito 
em detalhes.” 

O momento de exploração do tipo de tarefa e de elaboração das técnicas 

ocorre na medida em que são apresentados os subtipos de tarefas. Esse 

momento, também, assim como o primeiro, se repete tantas são os tipos de 

tarefas. O professor passa a atividade e, em conjunto com os alunos, 

apresenta técnicas que ele entende como necessárias para a resolução 

daquela atividade. Depois da apresentação eram feitas algumas questões que, 

de certa forma, faziam com que os alunos trabalhassem de forma mecânica o 

assunto ministrado. Como já explicitado na Organização Didática, uma situação 

sistemática de treinamento. Para Chevallard, essa forma permite criar e por em 

prática uma técnica relativa a um problema, ou seja, o estudo de um problema 

particular, um subtipo de tarefa, aparece não como um fim em si mesmo, senão 

como uma forma de constituição de uma técnica de resolução.  

O momento da constituição dos elementos tecnológico-teóricos aparece 

sempre que, durante a resolução das atividades, os alunos têm alguma dúvida. 

O professor não os apresenta (elementos tecnológico-teóricos) a partir de 

demonstrações matemáticas explícitas, mas por explicações do tipo: “se dois 

números multiplicados são zero, então é porque um é zero ou os dois são 

zero”. Pudemos perceber isto durante as aulas, quando os alunos 

questionavam sobre a aplicação de determinadas técnicas que ainda não 

estavam familiarizados. 

O momento do trabalho da técnica esteve presente em praticamente todos os 

momentos das aulas, pois o professor tem a resolução de problemas como 

uma de suas tarefas. Assim, ele buscou diante de várias atividades, na forma 

de lista de exercícios em sala de aula ou para casa, fazer com que os alunos 

desenvolvessem suas técnicas. Sempre, ao final da aula, era apresentada uma 

lista de exercícios para casa. 

O momento da institucionalização de parte das técnicas da Organização 

Matemática proposta pelo professor foi bastante esmiuçada, apresentando 

passo a passo a resolução e indicando as técnicas aplicadas, retirando as 
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dúvidas que apareciam durante esse processo, como apresentamos 

anteriormente, durante a análise de cada subtipo de tarefa. Assim, para cada 

tipo de tarefa, o professor estabelece quais as técnicas que deverão ser 

utilizadas na resolução das atividades. Assim sendo, ele institucionaliza por 

meio de exemplos. 

Segundo Chevallard, o momento da avaliação, normalmente, vem articulado 

com o momento de institucionalização, pois seria nesse momento que as 

técnicas que foram elaboradas no momento de institucionalização seriam 

medidas quanto à sua validade. Porém, podemos dizer que nessa Organização 

Didática aplicada esse momento não tomou um “corpo” muito visível. Esse fato 

se dá, pela nossa ótica, em virtude da equação do segundo grau parecer, para 

o professor, como apenas mais uma ferramenta matemática do que um objeto 

de conhecimento mais sofisticado. Ou seja, com a aplicação e resolução de 

questões e a retirada das dúvidas que aparecessem, os alunos dariam conta 

da aprendizagem desse conteúdo. Não necessitando de um processo de 

reflexão, onde, como Chevallard avança, qualquer que seja o critério e o juiz, 

se examina o que vale o que se aprendeu. 

Prof.: “Aí passei uma lista, alguns resolveram individualmente outros em grupo 

(o professor começa a procurar as listas). Mas enfim, o que de fato nós 

fizemos foi a lista e, algumas questões da lista já abordam a idéia de função. 

Mas uma abordagem bem simples, que foram questões, assim, que envolviam 

tudo, a parte de área, a parte de... e problemas... aquelas questões mais tipo 

de idade... (encontra as listas) e essa daqui (apresenta a primeira lista) foi a 

primeira lista que eles tiveram, foi mais uma sondagem a primeira lista, que 

teve também a parte mais mecânica, né? Tem uma parte mecânica, e depois 

a gente foi pra essa daqui (apresenta a segunda lista). Aí que seriam mais 

problemas, praticamente, só tem problemas, aí eu selecionei, porque eu 

pensei: “aí eu vou passar mais tempo com isso daí! Tiro todas as dúvidas, 

possíveis e imaginárias deles!” 

Assim, com todos esses dados até agora apresentados, podemos ter uma 

visão macro do que foi a Organização Matemática e a Organização Didática 

implementadas em sala de aula. A praxeologia do professor seria a união 

dessas duas organizações, a resposta para as questões de suas tarefas que 

eram: “Resolver equações de segundo grau” e Como ensinar a resolver 

equações do segundo grau? Nesse sentido, podemos dizer, em linhas gerais, 
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que essa praxeologia se mostrou apoiada em uma concepção tecnicista, que 

valoriza a atividade de resolução de exercícios como meio de se adquirir o 

conhecimento.  

 

4.3 – Praxeologia do aluno 

Iremos analisar a praxeologia do aluno mediante as aulas filmadas e, 

principalmente, utilizando a resolução da ficha de exercícios de equações do 

segundo grau. Devemos lembrar que essa ficha foi elaborada contendo 

exercícios com o mesmo modelo dos tipos de tarefas que foram apresentadas 

pelo professor durante a execução das aulas. Assim, essa ficha pôde nos 

fornecer elementos que indiquem as técnicas, tecnologias e teorias 

empregadas pelos alunos para resolução destes exercícios. 

No tocante às aulas filmadas, procuramos identificar se os alunos aplicaram 

técnicas diferentes das apresentadas pelo professor durante a resolução de 

exercícios, ou seja, momentos de autonomia36 dos alunos, nos quais eles 

elaboram uma “nova” forma de resolver suas questões. Acreditamos que essa 

autonomia se dá em virtude da relação criada pelo aluno com o objeto, 

elemento que pode ser importante na identificação de uma possível nova fase 

na Transposição Didática, uma fase em que o aluno, de certa forma, toma pra 

si a responsabilidade, de forma consciente ou não, dos caminhos da 

construção do saber em jogo no cenário didático. 

Podemos, de certa forma, fazer uma associação dos momentos de autonomia 

com as situações a-didáticas, propostas por Brousseau (1986). Porém, a 

construção de conhecimentos por estes momentos não se limitam às 

atividades propostas pelo professor, escolhidas deforma judiciosa, como afirma 

Brousseau, no caso das situações a-didáticas. Eles, os momentos, são mais 

amplos no sentido em que podem ocorrer a partir de interesses próprio do 

aluno, sem o controle do professor. Como no caso, da participação em um 

concurso, em que o aluno adquire conhecimentos sem a mediação do 

professor. 

                                            
36 No contexto de nossa tese, estamos entendendo como autonomia a realização, por parte dos alunos, de 
tipos de tarefas que apresentem elementos práticos-técnicos e elementos tecnológicos-teóricos diferentes 
dos apresentados pelo professor. 



129 
 

Quanto à ficha de exercícios de equações do segundo grau, estabelecemos 

uma questão com nove itens, nas quais se apresentam sete dos oito tipos37 de 

tarefas propostas pelo professor em sala de aula. Assim, iremos comparar a 

Organização Matemática proposta pelo professor para cada um dos itens, com 

as Organizações Matemáticas apresentadas pelos alunos durante a sua 

resolução. Com essa comparação, acreditamos que encontraremos, também, 

indícios de uma autonomia do aluno. 

Para facilitar o trabalho de comparação, identificaremos abaixo quais subtipos 

de tarefas eram por nós esperados para ser mobilizados durante a resolução 

da atividade. Para isso, faremos um recorte da Ficha de Exercícios 

apresentando os itens e, ao lado, os subtipos de tarefas: 

 

Ficha de Exercícios – Equações do 2º Grau 

 

1. Encontre o (s) valor (es) de “x” nas equações abaixo: 

a) 2x² - 98a6 = 0 T1: (ax² + c = 0) 

b) 2X² - 8x = 0 T2: (ax² + bx = 0) 

c) 4x² - 20x = - 25 T8: ax² + bx + c = 0 

d) x² - x – 6 = 0 T8: ax² + bx + c = 0 

e) (x – 8).(x + 4) = 0 T4: (x + a).(x + b) = 0 

f) (2x +5)² = 0 T3: (ax + c)² = 0 

g) (x + 4).(x – 7) = 5x + 5 T6: (x + a).(x + b) = cx + d 

h) 3x² + 6x = 4 T8: ax² + bx + c = 0 

i) 6x + 10 – 3x² = 3x – 103 T7: (ax + b) + dx² = ex + f 
     2        c 

 

                                            
37 Os subtipos de tarefa T5 e T6 não foram contemplados por causa de um erro de digitação no item “h” e 
“g” da Ficha, assim sendo, não poderemos fazer a comparação entre as praxeologias desses subtipos de 
tarefa. Porém, acreditamos que a falta dos dados das mesmas não irá interferir na conclusão desta tese. 
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Antes de começar a apresentar as diferentes técnicas que os alunos utilizaram 

para cada subtipo de tarefa, iremos exibir um quadro, no qual mostraremos, de 

acordo com o item da ficha, quantos alunos acompanharam a praxeologia do 

professor (Prax. Prof.), quantos introduziram novas formas de resolução (Prax. 

Aluno) e quantos não fizeram o item (Não Fez), e suas porcentagens (%), 

além do percentual total de cada uma das colunas.  

 

Item Prax. 
Prof. 

(%) Prax.  
Aluno 

(%) Não Fez (%) 

a) 098²2 6 =− ax  8 33,33 2 8,33 14 58,34 

b) 08²2 =− xx  0 0,00 18 75,00 6 25,00 

c) 2520²4 −=− xx  19 79,17 1 4,16 4 16,67 

d) 06² =−− xx  18 75,00 5 20,83 1 4,17 

e) 0)4).(8( =+− xx  5 20,83 17 70,84 2 8,33 

f) 0)²52( =+x  4 16,67 19 79,17 1 4,16 

g) 55)7).(4( +=−+ xxx  20 83,34 2 8,33 2 8,33 

h) 46²3 =+ xx  18 75,00 1 4,16 5 20,83 

i) 1033²3
2

106
−=−

+
xx

x
 

3 12,50 11 45,83 10 41,67 

Total 95 43,98 76 35,19 45 20,83 

Quadro 1 - Realização dos Itens da Ficha de Exercícios 

De acordo com a tabela apresentada, podemos observar que alguns alunos 

escolheram técnicas diferentes das apresentadas pelo professor, para a 

realização das atividades propostas na ficha de exercícios. 

Tivemos uma média de 35,19% dos alunos, mobilizando uma técnica ou 

subtécnica diferente da que o professor apresentou. Apesar de, ao olharmos o 

quadro, vermos que essa média não é significativa, ou seja, não é uma boa 

representação os dados coletados, pois as variações em torno da média são 
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grandes, uma amplitude que varia de 79,17% a 4,16%38. Um dado interessante 

a se observar é que, em todos os itens, pelo menos um aluno, introduziu algo 

novo na resolução, seja buscando técnicas antigas, seja utilizando uma técnica 

que para ele, aluno, é a “melhor”, “a mais confiável” ou a que ele tem uma 

melhor “relação”.  

A partir de agora analisaremos todos os itens realizados pelos alunos 

buscando identificar os possíveis motivos que levaram às diferenças entre as 

praxeologias do professor e dos alunos. Nessa análise, assim como fizemos 

com a Organização Matemática do professor, iremos separá-la pelos subtipos 

de tarefas (T1; T2; ...; T8). Não serão apresentados os exemplos dos subtipos 

de tarefa T5, e T6 pois, como já informamos não foram contemplados na lista de 

atividades por erro de digitação.  

 

4.3.1 – Praxeologia dos Alunos - T1: (ax² + c = 0) 

Para o primeiro subtipo de tarefa o exercício proposto na ficha foi: 

098²2 6 =− ax . Apenas dois alunos utilizaram técnicas diferentes das utilizadas 

pelo professor, que foi a transposição de termos invertendo as operações. Uma 

das técnicas diferentes apresentada, por um dos dois alunos, foi a técnica da 

tentativa39, mas esse aluno não conseguiu encontrar o resultado, acreditamos 

que esse fato se deu devido aos valores altos dos coeficientes e a presença de 

outra variável “a”. O outro aluno que montou uma praxeologia distinta do 

professor, utilizou uma técnica preliminar, a simplificação de todos os termos 

pelo fator comum, no caso desse subtipo de tarefa o número 2 (dois), porém o 

resultado encontrado pelo aluno não foi o correto, pois acreditamos que tenha 

se confundido com a propriedade de radiciação. 

Esse baixo número, aproximadamente 8% dos alunos, já era esperado, pois 

esse subtipo de tarefa utiliza técnicas que os alunos já utilizavam na resolução 

de equações de primeiro grau. Acreditamos que a forma de apresentação da 

equação (ax² + c = 0) facilitava ao aluno a identificação dessas “antigas” 

                                            
38 O coeficiente de variação foi acima dos 30% o que mostra um alto grau de dispersão, ou seja, os dados 
não são homogêneos. Isso mostra que dependendo da atividade proposta os alunos “tomavam caminhos” 
diferentes dos propostos pelo professor. 
39 Consideramos como técnica da tentativa, atribuir valores às variáveis. 



132 
 

técnicas; ela possui um jeito de equação de primeiro grau, apesar de ser de 

segundo grau. A escolha desse subtipo de tarefa foi, conforme vimos na 

Organização Didática, devido à intenção do professor de iniciar o conteúdo de 

equação do segundo grau a partir de associações com conteúdos já 

conhecidos pelos alunos.  

Dos 10 (dez) alunos que resolveram a equação, apenas um encontrou duas 

raízes como solução. Creditamos esse fato, à semelhança com a equação de 

primeiro grau, que possui uma única raiz, e ao professor, que durante a 

resolução e apresentação da técnica, nesse subtipo de tarefa, em sala de aula, 

não identificou a raiz negativa da equação. 

 

4.3.2 – Praxeologia dos alunos - T2  (ax² + bx = 0) 

Para este subtipo de tarefa, conforme vimos na Organização Matemática do 

professor apresentada anteriormente, o mesmo utiliza a técnica de colocar o 

fator comum em evidência. O exercício proposto na ficha, para esse subtipo de 

tarefa foi: 08²2 =− xx . 

Ao analisarmos os exercícios feitos pelos alunos na Ficha de Exercícios, 

verificamos que 5 alunos adotaram a técnica da tentativa, com a qual nunca 

encontram as duas raízes da equação. Acreditamos que isso se deve ao fato 

da relação que era feita com a equação de primeiro grau, a qual possui uma 

única raiz. Lembramos que o professor começa a introdução do conteúdo de 

equação do segundo grau a partir de conhecimentos prévios, entre eles as 

associações com equações de primeiro grau. Com isso, quando o aluno 

encontra um valor para “x” crê ter resolvido a equação, da mesma forma que 

faz quando resolve uma equação de primeiro grau. 

Um grupo de 3 alunos utilizaou como técnica principal a transposição de 

termos invertendo as operações. Fazendo uma descrição do que esses três 

alunos realizaram, podemos dizer que: passaram o termo “-8x” para o outro 

lado da igualdade invertendo o sinal, depois dividiram ambos os lados por “2x”, 

encontrando o valor de “x” igual a 4. Novamente, os alunos encontraram 

somente uma única raiz para a equação.  
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Um outro grupo de 10 alunos preferiu aplicar a fórmula de Bhaskara, conforme 

podemos ver em destaque nos Quadros das Organizações Praxeologias dos 

alunos, que estão nos anexos de nossa tese. Um detalhe importante é que 

nesse tipo de tarefa nenhum aluno seguiu o que foi proposto na Organização 

Matemática adotada pelo professor, para esse subtipo de tarefa, que foi a 

fatoração da expressão, colocando o fator comum em evidência.  

Novamente verificamos que os alunos se utilizam de técnicas principais 

diferentes da apresentada pelo professor para a resolução dos exercícios. 

Acreditamos que, tratando-se da técnica da tentativa, a sua utilização se dá 

devido a serem números de pequena magnitude, o que facilitaria o jogo com os 

seus múltiplos e divisores. Quanto à utilização da fórmula de Báskara, assim 

como pudemos observar em outros tipos de tarefas, parece ser devido ao seu 

prestígio diante aos alunos, conforme mencionamos anteriormente; havia certa 

expectativa em torno dessa fórmula, o que nos parece dar certo status de 

certeza e garantia na resolução ao aplicá-la, discussão que iremos avançar nas 

considerações finais.  

 

4.3.3 – Praxeologia dos alunos - T3  [(ax + c)² = 0] 

Neste subtipo de tarefa, 17 alunos optaram por aplicar a fórmula de Bhaskara, 

enquanto 2 utilizaram a técnica de desmembrar a potência para poder obter o 

produto nulo. O exercício proposto na ficha de exercício foi o seguinte: 

0)²52( =+x . 

Nesse tipo de tarefa, o professor efetuou uma operação de radiciação e, 

depois, transpôs os termos, invertendo as operações, conforme podemos ver 

na Organização Matemática do professor nesse subtipo de tarefa.  

Podemos perceber, novamente, a utilização da fórmula de Bhaskara, 

praticamente em todos os protocolos esta técnica está presente, mesmo não 

sendo ela a eleita pelo professor para a resolução do exercício. Outro fato a se 

ressaltar é que, novamente, um grande número de alunos (aproximadamente 

80%) optou por técnicas diferentes (Bhaskara e produto nulo) da apresentada 

pelo professor (extrair a raiz quadrada). 
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Com relação à diferença entre as escolhas das técnicas feitas pelo professor e 

pelos alunos, acreditamos que ocorra, principalmente, pelo status que a 

fórmula de Bhaskara possui quanto à resolução de equações de 2º grau. Esse 

status dá a Bhaskara uma garantia na resolução dessas equações, o que 

coloca o aluno em conformidade com a Instituição Matemática, na qual, 

historicamente, é valorizado o resultado encontrado.  

Quanto ao uso de outras técnicas, que nesse subtipo de tarefa foi, além de 

Bhaskara, o produto nulo, acreditamos que seja pelo conhecimento construído 

pelo aluno durante a sua relação mais concreta e empírica com saber em jogo, 

a equação de 2º grau. Com isso, ele, o aluno, faz opções próprias para 

alcançar o objetivo que é resolver a equação. Iremos discutir mais sobre esse 

assunto no capítulo das Considerações Finais. 

 

4.3.4 – Praxeologia dos alunos - T4  [(x + a).(x + b) = 0] 

No subtipo de tarefa T4, verificamos que 17 alunos optaram pela fórmula de 

Bhaskara para a resolução da tarefa. Essa técnica foi a única diferente 

apresentada por eles. Esses 17 alunos representam aproximadamente 70% 

dos alunos, um número expressivo. O professor, nesse subtipo de tarefa, 

utilizou como técnica principal o produto nulo, conforme observamos na 

organização matemática.  

O exercício proposto para esse subtipo de tarefa foi: 0)4).(8( =+− xx . 

Novamente se faz a opção pela técnica da fórmula de Bhaskara para resolver 

as equações. Esse fato, cada vez mais, nos dá indício de certa necessidade de 

conformidade, por parte dos alunos, com a Instituição Matemática, até porque, 

as técnicas propostas pelo professor, nos dão um ar de serem “mais simples” 

para aplicá-las, porém, não é esse o caminho percorrido pelos alunos, parece 

que eles querem a segurança que o prestígio de Bhaskara fornece. 
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4.3.5 – Praxeologia dos alunos - T7:  (ax + b) + dx² = ex + f 
          c 

Neste subtipo de tarefa 8 alunos utilizaram como técnica principal a fórmula de 

Bhaskara. Um único aluno fez uso da técnica da tentativa para a resolução da 

equação, e 2 resolveram sem que pudéssemos identificar a técnica utilizada, 

pois não apresentaram os cálculos. No tocante às subtécnicas, nesse subtipo 

de tarefa nenhum aluno utilizou como subtécnica preliminar do Mínimo Múltiplo 

Comum, todos os alunos que tentaram resolver a equação, 14, simplificaram a 

fração existente, uma subtécnica mais carregada de sentido teórico que a 

utilizada pelo professor. 

Para esse subtipo de tarefa foi proposto o seguinte exercício na lista: 

1033²3
2

106
−=−

+
xx

x
. 

Mais uma vez, percebemos indícios de que as escolhas das técnicas e das 

subtécnicas, por parte dos alunos, passam por certa autonomia, que refletem 

as relações que eles passam a ter o saber em jogo. Os alunos fazem opções 

por estratégias, as quais podem ter sido adquiridas anteriormente, diferentes 

do professor que parecem ter mais sentido para eles. 

Apesar de dois modos diferentes de resolver um exercício parecer pouco, 

devemos nos lembrar que as questões propostas na ficha de exercício são, 

propositalmente, muito próximas das resolvidas em sala pelo professor. 

Propositalmente, pois queríamos identificar até que ponto a praxeologia do 

professor influenciaria na praxeologia dos alunos. Podemos observar, nesse 

subtipo de tarefa, que somente 12,5% dos alunos escolhem a mesma técnica 

principal do professor, contra, aproximadamente, 43% que fazem a opção por 

outras técnicas principais. Porém, um dado importante, é que mesmo utilizando 

a mesma técnica principal do professor, nenhum aluno optou pelas mesmas 

subtécnicas. Assim sendo, esses dados nos dão indícios de reorganizações 

diferentes do saber em jogo na sala de aula, o que reforça a idéia de uma certa 

autonomia por parte de alguns alunos. 
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4.3.6 – Praxeologia dos alunos - T8: (ax² + bx + c = 0) 

No subtipo de tarefa T8, além do exercício proposto: 06² =−− xx , incluímos, 

devido a um erro de digitação (já comentado anteriormente), três exercícios 

propostos na lista: c) 2520²4 −=− xx ; g) 55)7).(4( +=−+ xxx  e h) 46²3 =+ xx . 

Apesar de estes itens não possuírem o modelo previsto para o subtipo de 

tarefa T8, após a aplicação de subtarefas preliminares, irão se moldar ao 

subtipo em questão. E, será a partir de então que iremos analisá-los como 

pertencentes a T8, pois os subtipos de tarefa dos itens “c”, “g” e “h” não foram 

contemplados pelo professor em sala de aula, e, assim sendo, não 

conseguiríamos fazer uma análise comparativa com os alunos. 

Os exercícios do subtipo de tarefa T8 foram os que menos apresentaram novas 

técnicas por parte dos alunos. Acreditamos que a forma com que este subtipo 

de tarefa é apresentado leva o aluno a aplicar direto a fórmula de Bhaskara. 

Até porque em subtipos de tarefa nos quais os alunos poderiam utilizar uma 

técnica mais simples, do ponto de vista da resolução, fazem a opção de utilizar 

Bhaskara. 

Cinco alunos, no item 06² =−− xx , apresentaram a técnica por tentativa para 

sua resolução, entendemos que devido aos valores baixos dos coeficientes 

(“a”, “b” e “c”), favoreceram a aplicação dessa técnica.  

Nos exercícios 2520²4 −=− xx  e 46²3 =+ xx , apenas um aluno partiu para uma 

nova Organização Matemática, apesar da variação apresentada na lista de 

exercício, nos quais o valor do termo independente está do outro lado da 

igualdade, ou seja, não se apresentam da forma completa usualmente utilizada 

(ax² + bx + c = 0). O aluno aplicou a técnica da tentativa. 

O exercício 55)7).(4( +=−+ xxx  apesar de também ter sua apresentação 

diferente da usualmente utilizada, dois alunos partiram por técnicas distintas da 

escolhida pelo professor. Neste item, aparece, assim como no subtipo de tarefa 

T7, uma subtécnica preliminar que é necessária para dar uma “arrumada” na 

equação antes que os alunos possam fazer a opção da técnica principal. Um 

aluno resolveu pela técnica de fatoração (soma e produto das raízes), e ao se 

indagado, pelo professor, sobre o modo que tinha resolvido a questão, ele 

respondeu que tinha aprendido a técnica com um parente. O outro aluno 

aplicou a técnica da tentativa. 
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Após a apresentação dos elementos da praxeologia dos alunos pudemos 

perceber as diferenças nas técnicas utilizadas por parte dos alunos durante a 

resolução das atividades propostas. Um dado importante, já comentado 

anteriormente, é que nenhum aluno utilizou a técnica de completar quadrados, 

a qual foi também apresentada pelo professor como uma técnica principal. 

Essas diferenças já eram por nós esperadas; elas nos dão indícios de uma 

autonomia por parte dos alunos, e, apesar do contra-senso, de mantê-los em 

conformidade com a Instituição Matemática. Iremos agora fazer uma síntese, à 

luz da Teoria Antropológica do Didático, das diferenças apresentadas entre as 

praxeologias do professor e dos alunos, em que discutiremos quais foram as 

motivações que levaram os alunos a percorrer caminhos distintos do proposto 

pelo professor e, também pensar, nos que seguiram esse caminho. Nos 

anexos de nossa tese, apresentamos os quadros das Organizações 

Praxeológicas dos alunos em cada item contemplado na lista de exercício. 

 

4.4 – Síntese das diferenças praxeológicas 

Ao analisarmos os dados fornecidos pelas praxeologias do professor e dos 

alunos, identificamos diferenças nas escolhas das técnicas principais e 

subtécnicas por parte do professor e dos alunos. Diferenças essas que 

identificamos, em cada subtipo de tarefa, durante a análise da praxeologia dos 

alunos.Em face às diferenças expostas anteriormente, podemos levantar 

algumas hipóteses.  

A primeira hipótese seria a forma de como o aluno se relaciona com o saber 

em jogo, a equação do segundo grau, sob um olhar particular. Ou seja, o 

sujeito da ação (o aluno) se apropria do saber em jogo de uma forma particular. 

Segundo Chevallard (1998), o ser nasce indivíduo e a partir das relações que 

tem com as instituições que “cruzam” a sua vida (família, língua, bairro, 

escola...) se torna sujeito de cada uma delas.  

Esse ser se adequa à forma e à maneira de cada instituição, transformando-se 

em sujeito em conformidade a essas instituições. Às vezes de forma ativa, com 

certa intencionalidade, interagindo com as instituições, mudando e sendo 

mudado por elas. Em outros casos de forma indiferente, em que, 
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simplesmente, aceita as normas e regras dessas instituições sem contestá-las. 

Porém, caso não ocorra a conformidade, o sujeito será excluído, expulso dessa 

Instituição à qual ele não está em conformidade.  

Assim sendo, pensando nesse aluno como uma pessoa, que é composta de 

diversos sujeitos de várias instituições diferentes, carregando consigo 

elementos destas relações. Com isso, reconstrói o conhecimento para si, 

percebendo-o de uma maneira particular, que talvez não seja reconhecida, 

ainda, pelos sujeitos que estão ao redor, porém, sempre tentando deixar esse 

olhar em conformidade com as instituições ao seu redor, como observamos na 

autonomia de alguns alunos durante a resolução dos exercícios da lista.  

São essas relações com outras instituições, fora da sala de aula, que poderão 

dar o “tom” desta re-construção. É ela que irá limitar, ou ampliar, as afirmações 

e as aplicações dessa nova forma de ver o saber, visto que, esse aluno, terá 

que dar conta, de certo modo, em todas as instituições. Entendemos que o 

saber não aparecerá do mesmo modo em todas as instituições, mas deverá ser 

reconhecido em todas elas, para poder ser considerado um objeto delas. Essas 

novas formas de ver o saber não devem ser entendidas como melhores ou 

piores, mas simplesmente uma nova forma de ver o saber, ou seja, uma 

passagem do saber de uma instituição I1 (professor) para outra instituição I2 

(aluno), a transposição didática. Sobre a transposição de instituições, 

Chevallard avança que os processos de transposição institucional não 

produzem versões inferiores quanto à qualidade ou à quantidade, no tocante 

ao bloco teórico-tecnclógico. Essa transposição enriquece o mundo das 

praxeologias, na medida em que, essa nova forma de ver o saber, se 

condiciona as novas ou inéditas instituições.  

No parágrafo anterior fizemos duas afirmações, e acreditamos que devemos 

desenvolvê-las agora. Na primeira, podemos perceber o professor como uma 

instituição. Segundo Chevallard (1999), uma Instituição pode ser explicitada 

como sendo um dispositivo social, total ou parcial, que impõe aos seus sujeitos 

formas de fazer e de pensar, que são próprias a cada “tipo ou forma” de 

instituição. O professor, de certa maneira, impõe aos sujeitos (alunos) formas 

de fazer e de pensar, que são próprias a cada professor (sobre seus “tipos ou 

forma”). Quanto a estas formas de fazer e de pensar, nós já avançamos no 



139 
 

momento em que percebemos que o professor “cria” um metatexto do saber a 

ser ensinado em sala de aula (BESSA DE MENEZES, 2004, CÂMARA DOS 

SANTOS (2002), BRITO DE MENEZES, 2006. Com isso, podemos, sim, 

entender o professor como uma Instituição durante sua atividade docente. Ou, 

na pior das hipóteses, adquirir status de Instituição durante sua atividade em 

sala de aula. 

Nossa segunda hipótese sobre as diferenças praxeológicas identificadas na 

análise paxeológica, reporta sobre as intencionalidades dos alunos diante o 

saber em jogo. Entendemos essa intencionalidade, como uma ação, ou seja, 

uma interação com a instituição, transformando e sendo transformado por ela, 

e não como um processo indiferente por parte do aluno. Assim, em um primeiro 

momento, podemos classificar essas intencionalidades pela utilidade, 

aplicação, necessidade de um conhecimento mais aprofundado, enfim, em uma 

serventia particular para o aluno em determinado momento. 

Podemos evidenciar esse caso com o exemplo do subtipo de tarefa T8 

( )0² =++ cbxax  que envolvia uma fatoração que não havia sido trabalhado em 

sala de aula. Durante a entrega das fichas de atividades, por acaso, 

percebemos que o aluno não havia demonstrado os cálculos de resolução, 

porém, a resposta estava correta. O professor indagou como é que ele havia 

resolvido, ele respondeu que tinha feito por fatoração, por soma e produto das 

raízes. Novamente, o professor perguntou como é que ele conhecia essa 

técnica (fatoração) já que ele, o professor, não tinha ensinado em sala de aula, 

o aluno respondeu que estava um pouco adiantado porque estava participando 

de uma Olimpíada de Matemática. 

Um outro momento em que podemos analisar as intencionalidades, é a partir 

do desejo de estar em conformidade com a instituição escolar, a partir de um 

contrato didático em que valorize um determinado tipo de técnica. Assim, o 

aluno busca a partir de estratégias que, para ele, sejam mais “seguras” na 

resolução de exercícios propostos. Em nossa análise praxeológica, pudemos 

observar que em vários subtipos de tarefa, os alunos resolveram as equações 

utilizando a fórmula de Bhaskara, mesmo sendo ela uma técnica que traria 

maior nível de dificuldade, do ponto de vista da resolução, do que as técnicas 

apresentadas pelo professor.  
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Para podermos finalizar nossa síntese, devemos explicar mais um ponto. 

Apesar de valorizarmos as diferenças entre as praxeologias do professor e dos 

alunos, haja vista que é o objeto de estudo de nossa tese, existe um grupo de 

alunos que repete a praxeologia do professor. Nesse momento, também, 

podemos observar uma ação da intencionalidade, no sentido em que o aluno 

repete exatamente o que o professor fez para que não erre, e tenha a sua 

aceitação nessa instituição.  

Podemos identificar, nesse caso, uma forma diferente de organizar esse saber, 

e o que poderá distinguir as praxeologias do professor e do aluno será, senão 

no bloco técnico-prático, visto que o aluno tende a repetir as técnicas do 

professor, o bloco tecnológico-teórico que terá elementos bem distintos, já que 

as justificativas e explicações sobre as técnicas empregadas poderão ser 

diferentes. 

Devemos alertar que, apesar de não podermos identificar nenhum momento de 

autonomia nesses alunos, isso não quer dizer, que eles não possuam esses 

momentos, somente que, com os dados que coletamos, não temos elementos 

para identificá-los.  



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

“Contrariamente àquilo que muitos pensam, afirmo aqui que toda 
atividade científica (incluindo a matemática) se constitui (na sua 
linguagem) e se descreve (na sua meta linguagem) através do uso de 
metáforas. O pensamento desenvolve-se apoiando-se em metáforas, 
mas, geralmente, a “retórica” parece ser constitutiva da atividade 
científica, como de qualquer economia poética.” (CHEVALLARD, 1999, 
p 222). 

 

Retomada de nossa tese 

Em um primeiro momento, tínhamos como objetivo em nossa tese identificar as 

diferenças entre o saber que é ensinado pelo professor e o saber efetivamente 

aprendido pelo aluno, fato que caracterizaria uma nova transposição de 

saberes em sala de aula. Porém, com o desenvolvimento da pesquisa, 

verificamos que não seria possível identificarmos o saber efetivamente 

aprendido pelo aluno, mas, sim, elementos que indicassem para uma nova 

organização no saber ensinado pelo professor. Uma nova ordem, estabelecida 

por cada aluno, que contaria com o resgate de conhecimentos prévios que 

dessem mais sentido e segurança para eles na resolução das equações de 2º 

grau, ou seja, uma nova práxis, a práxis do aluno.  

Com isso, buscamos, por meio da Teoria Antropológica do Didático (TAD), 

elementos que nos fornecessem indícios dessa diferença. Para isso, 

identificamos e montamos as praxeologias elaboradas na sala de aula, a do 

professor e a do aluno, e as analisamos à luz da teoria. 

Para sujeitos de nossa pesquisa, buscamos um professor do 9º ano de 

Matemática e seus alunos. Tal escolha se deve ao fato de ser, nesse ano de 

estudo, que o conteúdo de equação de 2º grau é iniciado. Quanto à escolha 

desse saber matemático, se deve, basicamente, a dois motivos. O primeiro é 

por entendermos que o aluno se depara com uma ruptura dentro da própria 

álgebra, ao passar das equações de 1º grau, para as equações de 2º grau. 

Enquanto que, no primeiro tipo de equações, o aluno utiliza técnicas de 

resolução que passam por transposição de um membro para outro da 
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igualdade, realizando a operação inversa, por exemplo, nas equações de 2º 

grau ele utiliza além de técnicas utilizadas nas equações do 1° grau outras, 

como fatoração e a fórmula de Bhaskara.  

O outro motivo que nos fez escolher as equações de 2º grau, é que, quando 

consideramos a TAD, observamos que as pesquisas conduzidas a partir dessa 

teoria privilegiam a equação de 1º grau. Assim sendo, entendemos que 

podemos trazer uma contribuição relevante para o debate em questão. 

Para identificarmos a praxeologia do professor, acompanhamos suas aulas 

sobre equação do segundo grau. Fizemos uma análise do livro didático 

utilizado em sala de aula e realizamos uma entrevista para conseguirmos 

elementos que indicassem as escolhas feitas para montagem de sua 

praxeologia. Pensamos que, somente com as observações das aulas, não 

teríamos elementos suficientes para identificarmos a organização praxeológica 

do professor.  

No tocante à praxeologia dos alunos, elaboramos uma atividade a partir de 

uma lista de exercícios com nove itens, os quais tinham os mesmos subtipos 

de tarefa propostos pelo professor em sala de aula.  

Após a montagem dessas praxeologias, partimos para análise dos dados 

fornecidos e verificamos que alguns alunos seguiam a praxeologia do professor 

e outros não a seguiam, ou seja, apresentavam diferenças nas escolhas das 

técnicas e/ou subtécnicas na resolução de cada subtipo de tarefa proposto. 

Com isso, pudemos levantar algumas hipóteses sobre essas diferenças 

praxeológicas. 

 

Hipóteses levantadas 

Inicialmente, iremos tratar dos alunos que apresentaram uma praxeologia 

diferente da realizada pelo professor. Quanto a esses alunos, a primeira 

hipótese indica que a relação que o aluno tem com o saber em jogo, pode fazer 

com ele reorganize, de um modo particular, o conhecimento construído em sala 

de aula.  
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Chevallard (1998) trata o aluno como um sujeito em cada instituição (família, 

escola, bairro, trabalho...) que ele participa em sua vida. Sujeito no sentido de 

se sujeitar, de estar adequado, de estar em conformidade, com essas 

instituições. A ação de se sujeitar  à instituição poderá ser de forma indiferente 

ou ativa. Na forma indiferente, o sujeito irá se adequar às normas e regras da 

instituição sem contestá-las. No entanto, quando se sujeita de forma ativa, ele 

se transformará e será transformado pela instituição. 

O aluno, como sujeito de várias instituições, carrega em si elementos de cada 

uma dessas relações institucionais, as quais irão transformá-lo na pessoa que 

é. Com isso, a partir dessas relações, o aluno reconstrói o conhecimento para 

si, dando a ele características particulares, que ele traz das diversas 

instituições a que pertence. 

Dessa forma, dependendo do subtipo de tarefa, o aluno efetua escolhas 

estratégicas particulares que tenham mais sentido para ele do que as 

estratégias apresentadas pelo professor. Assim sendo, ao fazermos a 

montagem da praxeologia, identificamos diferenças nas técnicas e/ou 

subtécnicas utilizadas pelo professor, o que caracteriza uma praxeologia 

diferente. 

A segunda hipótese gira em torno das intencionalidades dos alunos perante o 

saber em jogo. Acreditamos que essas intencionalidades podem ser um outro 

fator que irá ¨transformar” esse saber, dar a ele uma nova cara, a cara da 

intencionalidade. Vimos anteriormente, no exemplo do aluno que utiliza a 

fatoração pela soma e produto das raízes, que ele passou a ter uma relação 

diferente com o saber em jogo na sala de aula, no momento em que as 

equações de 2º grau estavam contempladas nas Olimpíadas de Matemática 

que ele, o aluno, iria participar. Isso nos leva a crer que, dependendo do 

propósito de cada aluno – diante dos seus anseios, angústias, necessidades, 

expectativas, etc. – podemos ter um olhar distinto para o saber. A Matemática 

Financeira, por exemplo, tem, a princípio, uma importância maior para um 

contador do que para um engenheiro, em contra partida, a geometria é de 

maior serventia ao engenheiro do que ao contador.  

Percebemos, também, a intencionalidade, quando os alunos buscam 

estratégias que os mantenham seguros quanto à resolução de um subtipo de 
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tarefa. Durante as análises das praxeologias do professor e dos alunos, 

pudemos observar que os alunos, por diversas vezes, utilizaram a fórmula de 

Bhaskara para resolver equações simples. Podemos pensar que os alunos não 

queriam errar, e simplesmente ter a certeza de que resolveriam a questão, e, 

com isso, se manterem em conformidade com as instituições escolares. O 

próprio livro didático, utilizado pelos alunos, valoriza a técnica de Bhaskara, ao 

citá-la como “Essa célebre fórmula aplica-se a todas as equações...”.  

Vimos também que, em alguns casos, essa intencionalidade parte do contrato 

didático estabelecido, no qual o aluno tende a repetir as técnicas que são 

utilizadas pelo professor, e, assim, não errem, garantindo a sua conformidade 

com a instituição escolar. Apesar de, em um primeiro momento, essa repetição 

do bloco técnico-prático nos levar a crer que as praxeologia serão iguais, pois o 

aluno repetiu as técnicas apresentadas pelo professor, o bloco tecnológico-

teórico poderá ter elementos bem distintos, já que as justificativas e 

explicações sobre essas técnicas empregadas poderão ser diferentes. 

Quanto ao bloco tecnológico-teórico do aluno, temos uma forma de justificar e 

explicar as técnicas empregadas, que será o discurso da autoridade. O 

discurso do professor (ou do pai, do tio, do avô, de um livro,...) é quem dará a 

garantia necessária da boa empregabilidade das técnicas apresentas pelo 

aluno. Durante as gravações das aulas, pudemos observar (objetos ostensivos) 

alguns alunos quando questionados pelos colegas sobre o porquê do modo 

que haviam feito determinados subtipos de tarefa, eles respondiam: “Eu fiz 

exatamente como o professor fez”. Outra resposta dada por eles era: “ Eu fiz 

exatamente como está no livro”. Assim, acreditavam que estavam fornecendo 

as justificativas e explicações necessárias para responder pelas suas escolhas 

e pelo modo como foi alcançada a solução. Alcançar a solução é, sem dúvida, 

o maior objetivo dos alunos em Matemática, porém, para alguns, sem importar 

a forma ou o meio para chegar lá. Em muitos casos, diante de um contrato 

didático, estabelecido em sala de aula, em que o professor valoriza a resposta 

em detrimento da construção da solução da questão, encontrar o “x” da 

questão mantém os alunos em conformidade com as instituições escolares. 

Ao iniciarmos nossa tese tínhamos como objetivo tratar as diferenças entre os 

saberes ensinados e aprendidos, a partir do olhar da teoria antropológica do 



145 
 

didático, em que o aluno, de certa forma, propõe uma nova organização no 

saber, dando uma “nova cara” a esse saber em jogo no cenário didático, o que 

poderia nos fornecer a comprovação da existência de uma nova fase da 

transposição didática, a transposição didática discente. Porém, como dissemos 

anteriormente, não conseguimos identificar o saber efetivamente aprendido 

pelo aluno. Porém, acreditamos que estudos, com uma metodologia e 

instrumentos adequados, poderão avançar nessa questão, e identificar a 

existência da TDD. 

Nosso trabalho deixa questões em aberto para novas investigações. Uma delas 

trata da construção do saber em jogo. Até que ponto um aluno que propõe 

novos modelos de resolução, com a utilização de técnicas diferentes das 

apresentadas pelo professor e pelos livros didáticos utilizados, possui uma 

compreensão melhor desse saber em jogo que os alunos que repetem as 

técnicas apresentadas. Uma outra questão a ser levantada, seria buscar 

elementos que identificassem se a praxelogia dos alunos possui uma 

estabilidade, a partir de uma análise longitudinal das atividades dos alunos. 

Diante das discussões feitas sobre as hipóteses que geraram as diferentes 

escolhas, por parte do professor e dos alunos, de técnicas e/ou subtécnicas, 

acreditamos ter conseguido alcançar a intenção de nosso trabalho de pesquisa 

que era de analisar as diferentes praxelogias apresentadas pelos sujeitos de 

nossa tese, o professor e os alunos, sob a ótica da teoria antropológica do 

didático. 
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Pesq: Como foi o primeiro contato dos alunos com a equação de segundo 

grau? 

Prof.: Alguns alunos já até conheciam, ao alunos daqui são mais... não dá pra 

comparar com os alunos da escola pública normal, eles estão bem à frente. 

Então, alguns já até conheciam, outros não conheciam (equação do segundo 

grau), então o primeiro contato foi mais aquele que a partir da equação de 

primeiro grau que foi aquele primeiro contato mesmo, e das operações com 

radicais. Então eu comecei a resolver algumas equações de segundo grau 

incompletas. Incompletas pra eles verem, sem dizer que era uma equação de 

segundo grau. Quero dizer, alguns já perguntavam. Eu dizia que por causa do 

2 (dois) e tal, mas não entrava muito em detalhes. Então, eles iam começar a 

fazer sem usar a fórmula de Bhaskara, usando apenas as propriedades quando 

eles... quando não tinham o valor de “b”, resolvia por radicais, e quando tinham 

o valor de “b” e não tinham o de “c” faziam por fatoração, a gente passou 

bastante tempo fazendo isso pra eles reconhecerem melhor. Aí a gente depois 

entrou no trinômio quadrado perfeito para eles identificarem quando elas forem 

completas, aí resolveram completando quadrados. Aí depois que eles 

trabalharam nestas fases, aí eu entrei na equação do segundo grau, com a 

fórmula de Bhaskara. A gente deduziu a fórmula de Bhaskara, em uma turma, 

um dos meninos foi quem pediu para deduzir a fórmula, ou seja, eles já sabiam 

antes. Ele (menino) é bom pra fazer, pra explicar ele tem algumas dificuldades, 

então, depois que ele fez, eu expliquei cada passagem pro pessoal entender. 

Na outra turma, fui eu quem demonstrei. A partir disso foi identificar a fórmula 

de Bhaskara saber o que é o valor de “a”, de “b” e de “c”, e resolver, parte 

mecânica mesmo, só substituindo, aí depois, nos formos para a parte de 

problemas. Problemas utilizando sistema de equações e a gente fechou com 

isso, agora a gente já está na parte de função. 

Pesq: As escolhas dos exercícios, quais foram os motivos destas escolhas? 

Prof.: Bom, os exercícios muitos eu não utilizei o do livro, porque o livro traz 

aquela coisa assim... ele trabalha a parte teórica procurando saber as idéias, o 

que o aluno pensa, coisa e tal. E com isso, eu já tinha trabalhado, mais não 

entrei em detalhes no livro, por causa do tempo. Pra não passar muito tempo 

em um só conteúdo deixar e, também, porque trazia alguns exercícios 
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repetidos. Então, eu fui pra outros livros que traziam. Eu só trabalhei com os 

outros livros com eles, quando eu peguei a parte de problemas. Então 

problemas eu trabalhei em vários livros. Fiz uma sondagem de questões, e 

trabalhei a parte de problemas com assim... questões que não fossem assim só 

equação, só aplicação, mas que tivessem todo um, como se diz, toda uma 

aplicação no dia-a-dia deles pra... “pra que serve isso? E não sei o quê?” Então 

eu comecei trabalhando com problemas, depois que eu expliquei, eu fui direto 

pros problemas. Aí passei uma lista, alguns resolveram individualmente outros 

em grupo (o professor começa a procurar as listas). Mas enfim, o que de fato 

nós fizemos foi a lista e, algumas questões da lista já abordam a idéia de 

função. Mas uma abordagem bem simples, que foram questões, assim, que 

envolviam tudo, a parte de área, a parte de... e problemas... aquelas questões 

mais tipo de idade... (encontra as listas) e essa daqui (apresenta a primeira 

lista) foi a primeira lista que eles tiveram, foi mais uma sondagem a primeira 

lista, que teve também a parte mais mecânica, né? Tem uma parte mecânica, e 

depois a gente foi pra essa daqui (apresenta a segunda lista). Aí que seriam 

mais problemas, praticamente, só tem problemas, aí eu selecionei, porque eu 

pensei: “aí eu vou passar mais tempo com isso daí! Tiro todas as dúvidas, 

possíveis e imaginárias deles!” Foi a lista que eles me entregaram. 

Pesq: Qual a importância que você dá a álgebra? Especificamente a equação 

de segundo grau? 

Prof.: Bom é uma transição que eu acho assim importante, né? Porque muitas 

questões de álgebra a gente consegue resolver pela aritmética, né? Muitas das 

questões. Mas a álgebra, ela ajuda a poupar tempo. Ela faz com que o aluno 

possa... porque a matemática tem muita coisa que é abstração, tem muita 

coisa prática, mas tem muita coisa que é abstração. Então, quando se 

consegue assim, é... passar da aritmética para a parte da álgebra, você já 

consegue abstrair mais. E consegue assim... você já fica mais... num patamar 

que você consegue escrever mais matematicamente falando. Porque na 

aritmética você fala muito na: “E aí, como você fez esse processo?”, ele 

explica, mas usando palavras dele, mas não está na linguagem matemática, 

então quando você passa pra álgebra, é como assim... usando realmente a 

linguagem matemática. Então, é um salto, assim que poupa tempo. É quando 
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você percebe que o aluno está entendendo bem, é quando ele está escrevendo 

bem matematicamente, que ele, a partir daí, vai usar toda a linguagem 

matemática. Aí assim, eu gosto de questões que são mais abertas, que tanto 

você pode resolver por uma parte de álgebra, se ele souber a linguagem, 

transportar, fazer a transposição da linguagem pra linguagem matemática. Mas 

também, que você dê abertura pra ele, também, mostrar um outro lado, que 

não seja exatamente aquela linguagem, que possa resolver por caminhos que 

não seja necessariamente a álgebra. Aí eu acho mais ou menos isso que é 

importante. Pelo aspecto de que, quando você passa para esta fase, você tem 

mais segurança, e você, mais ou menos, entrando mais na linguagem 

matemática propriamente dita. Na outra (aritmética) você pode até usar outra 

linguagem que é até aceito. 
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Professor:  

Disciplina: Matemática 

Série: 9º ano  Turma: _______  Data: ___/ ___/ 2008. 

Aluno (a): _______________________________________________________ 

 

Ficha de Exercícios – Equações do 2º Grau 

 

1. Encontre o (s) valor (es) de “x” nas equações abaixo: 

j) 2x² - 98a6 = 0 

k) 2X² - 8x = 0 

l) 4x² - 20x = - 25 

m) x² - x – 6 = 0 

n) (x – 8).(x + 4) = 0 

o) (2x +5)² = 0 

p) (x + 4).(x – 7) = 5x + 5 

q) 3x² + 6x = 4 

r) 6x + 10 – 3x² = 3x – 103 
     2 
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Quadros das Organizações Matemáticas do Professor (δOMi). 

 

δOM1  (ax² + c = 0) 

TAREFA 
RESOLUÇÃO DO 

PROFESSOR TÉCNICAS 
ELEMENTOS 

TECNOLÓGICOS 
T – Resolver uma equação do 

2° grau 

 

Subtipo de Tarefa(T1) 

ax² + c = 0  

 

a
cx

a
cx

cax

cax

−=

−=

−=

=+

²

²

0²

 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos. 

PR - Propriedade da 

Radiciação. 

SUBTÉCNICAS 

DRE - desenvolver ou reduzir 

expressões. 

Quadro 1 – Organização Matemática de T1 
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δOM2  (ax² + bx = 0) 

TAREFA RESOLUÇÃO DO 
PROFESSOR 

TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T – Resolver uma equação do 

2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T2) 

ax² + bx = 0  

 a
bx

bax

bax

x

baxx

bxax

−=

−=

=+

=

=+

=+

0

0

0)(

0²

 

TFE – Fatorar expressões, 

colocando em evidencia o 

fator comum. 

PDM - Propriedade Distributiva 

da Multiplicação; 

PPN - Propriedade do Produto 

Nulo; 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos. 

SUBTÉCNICAS 

ITFZ - Igualando os termos a 

zero; 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

Quadro 2 – Organização Matemática de T2 
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δOM3  (ax + c)² = 0 

TAREFA RESOLUÇÃO DO 
PROFESSOR 

TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T – Resolver uma equação do 

2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T3) 

(ax + c)² = 0  

 

a
cx

cax

cax

cax

cax

−=

−=

=+

=+

=+

0

0

0)²(

 

ERQ - Extrair a raiz quadrada 

da equação. 

PR – Propriedade da 

Radiciação; 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos. 

SUBTÉCNICAS 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

Quadro 3 – Organização Matemática de T3 
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δOM4  (x + a).(x + b) = 0 

TAREFA RESOLUÇÃO DO 
PROFESSOR 

TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T – Resolver uma equação do 

2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T4) 

(x + a).(x + b) = 0  
bx

bx

ax

ax

bxax

−=

=+

−=

=+

=++

0

0

0))((

 

TPN – Produto nulo, igualando 

os fatores à zero. 

PPN - Propriedade do Produto 

Nulo; 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos. 

SUBTÉCNICAS 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

Quadro 4 – Organização Matemática de T4 
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δOM5  (x + a).(x + b) = c 

TAREFA RESOLUÇÃO DO 
PROFESSOR 

TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T – Resolver uma equação do 

2° grau. 

 

Tipo de Tarefa (T5) 

(x + a).(x + b) = ab  

)(

0)(

0

0)]([

0)(²

)(²

²

))((

bax

bax

x

baxx

xbax

ababxbax

ababbxaxx

abbxax

+−=

=++

=

=++

=++

−=++

=+++

=++

 

TFE – Fatorar expressões, 

colocando em evidencia o 

fator comum. 

PDM – Propriedade distributiva 

da multiplicação; 

PPN - Propriedade do Produto 

Nulo; 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos. 

SUBTÉCNICAS 

DRE – Desenvolver ou reduzir 

expressões (Preliminar); 

TPN – Produto nulo, igualando 

os fatores à zero; 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

Quadro 5 – Organização Matemática de T5 
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δOM6  (x + a).(x + b) = cx + d 

TAREFA RESOLUÇÃO DO 
PROFESSOR 

TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T – Resolver uma equação do 

2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T6) 

(x + a).(x + b) = (a + b)x + c 

abcx

abcx

cabx

cxbaabxbax

cxbaabxbax

cxbaabbxaxx

cxbabxax

−=

−=

=−+

=−+−+++

++=+++

++=+++

++=++

²

0²

0)()(²

)()(²

)(²

)())((

 

DRE – Desenvolver ou reduzir 

expressões 

PDM – Propriedade distributiva 

da multiplicação; 

POI – Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos; 

PR – Propriedade da 

radiciação. 

SUBTÉCNICAS 

DRE – Desenvolver ou reduzir 

expressões (Preliminar); 

TFE – Fatorar expressões, 

colocando em evidencia o 

fator comum (Preliminar); 

TTC – Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

Quadro 6 – Organização Matemática de T6 
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δOM7   (ax + b) + dx² = ex + f 
 c 

TAREFA RESOLUÇÃO DO 
PROFESSOR 

TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T – Resolver uma equação do 

2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T7) 

(acx + b) + dx² = ax + f 
      c 

dc

bfc
x

dc

bfc
x

bfcdcx

fcbdcx

fcacxdcxbacx

fcacxdcxbacx

c

fc

c

acx

c

dcx

c

bacx

faxdx
c

bacx

−
=

−
=

−=

=−+

=−−++

+=++

+=+
+

+=+
+

²

²

0²

0²

²

²

²

 

DRE – Desenvolver ou reduzir 

expressões. 

PNR – Propriedade relativa aos 

números racionais; 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos; 

PR – Propriedade da 

radiciação. 

SUBTÉCNICAS 

MMC – Eliminar 

denominadores por meio, 

determinando o Mínimo 

múltiplo comum (Preliminar); 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações 

(preliminar). 

Quadro 7 – Organização Matemática de T7 
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δOM8  ax² + bx + c = 0 

TAREFA RESOLUÇÃO DO 
PROFESSOR 

TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T – Resolver uma equação do 

2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T8) 

ax² + bx + c = 0 

a

acbb
x

acb

cbxax

2

4²

4²

0²

−±−
=

−=∆

=++

 

CQ – Completar Quadrados; 

BAS – Fórmula de Báskara. 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos; 

PR – Propriedade da 

radiciação. 

SUBTÉCNICAS 

DRE – Desenvolver ou reduzir 

expressões; 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

Quadro 8 – Organização Matemática de T8 
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ANEXO 4 

QUADROS DAS ORGANIZAÇÕES 

MATEMÁTICAS - ALUNOS 
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Quadros das Organizações Praxeológicas dos Alunos (δPAi). 

 

PA - T1  (ax² + c = 0) 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS 
ELEMENTOS 

TECNOLÓGICOS 
T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Subtipo de Tarefa (T1) 

ax² + c = 0  

Atividade solicitada 

2x² - 98a6 = 0 

 

STE – Simplificar os termos 
da equação pelo mesmo 
valor. 

PON - Propriedades das 

operações numéricas. 

SUBTÉCNICA 

CVE - Calcular o valor de 

expressões numéricas)  

Quadro 11 – Organizações Praxeológicas T1 
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PA - T2  (ax² + bx = 0) 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T12) 

ax² + bx = 0  

Atividade solicitada 

2x² - 8x = 0 

STI – Substituir a incógnita 
por valores numéricos e 
verificar a igualdade (tentativa 
e erro). 

PON - Propriedades das 

operações numéricas. 

SUBTÉCNICA 

CVE - Calcular o valor de 

expressões numéricas)  

Quadro 12 – Organizações Praxeológicas T2 
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PA - T2  (ax² + bx = 0) 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T12) 

ax² + bx = 0  

Atividade solicitada 

2x² - 8x = 0 

 

BAS – Fórmula de Bhaskara; 

 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos; 

PR – Propriedade da 

radiciação. 

SUBTÉCNICA 

DRE – Desenvolver ou 

reduzir expressões; 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

Quadro 13 – Organizações Praxeológicas T2 
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PA - T3  [(ax + c)² = 0] 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T13) 

(ax + c)² = 0  

Atividade solicitada 

(2x + 5)² = 0 

 

BAS – Fórmula de Bhaskara. POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos; 

PR – Propriedade da 

radiciação. 

SUBTÉCNICA 

DRE – Desenvolver ou 

reduzir expressões; 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

Quadro 14 – Organizações Praxeológicas T3 
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PA - T3  [(ax + c)² = 0] 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T13) 

(ax + c)² = 0  

Atividade solicitada 

(2x + 5)² = 0 

 

TPN – Técnica produto nulo 

(mentalmente). 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos. 

Quadro 15 – Organizações Praxeológicas T3 

 
171 



172 
 

 

PA - T4  [(x + a).(x + b) = 0] 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T14) 

(x + a).(x + b) = 0  

Atividade solicitada 

(x + 5).(x + 2) = 0 
 

BAS – Fórmula de Báskara. POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos; 

PR – Propriedade da 

radiciação. 

SUBTÉCNICAS 

DRE – Desenvolver ou 

reduzir expressões; 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

Quadro 16 – Organizações Praxeológicas T4 
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PA - T7   (ax + b) + dx² = ex + f 
                  c 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T17) 

(acx + b) + dx² = ax + f 
      c 

Atividade solicitada 

(6x + 10) - 3x² = 3x - 103 
      2 

 

BAS – Fórmula de Bhaskara. POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos; 

PR – Propriedade da 

radiciação. 

SUBTÉCNICAS 

STF - Simplificar os termos 

da fração; 

DRE – Desenvolver ou 

reduzir expressões; 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

Quadro 17 – PA7 
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PA - T7   (ax + b) + dx² = ex + f 
                  c 

 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS 
ELEMENTOS 

TECNOLÓGICOS 
T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T17) 

(acx + b) + dx² = ax + f 
      c 

Atividade solicitada 

(6x + 10) - 3x² = 3x - 103 
      2 

 

STI – Substituir o valor na 

incógnita nos termos e buscar 

a igualdade (tentativa e erro). 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos; 

PON - Propriedades das 

operações numéricas 

SUBTÉCNICAS 

STF - Simplificar os termos 

da fração; 

DRE – Desenvolver ou 

reduzir expressões. 

Quadro 18 – Organizações Praxeológicas T7 
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PA - T7   (ax + b) + dx² = ex + f 
                 c 

 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS 
ELEMENTOS 

TECNOLÓGICOS 
T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T17) 

(acx + b) + dx² = ax + f 
      c 

Atividade solicitada 

(6x + 10) - 3x² = 3x - 103 
      2 

 

TTC - Transpondo termos, 

invertendo as operações. 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos; 

PON - Propriedades das 

operações numéricas 

SUBTÉCNICAS 

STF - Simplificar os termos 

da fração; 

DRE – Desenvolver ou 

reduzir expressões. 

Quadro 19 – Organizações Praxeológicas T7 
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PA - T8  (ax² + bx + c = 0) 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T18) 

ax² + bx +c = 0 

Atividade solicitada 

(x + 4)(x – 7) = 5x + 5 
 

FAT – Fatoração de um 

trinômio do segundo grau. 

(Cálculo mental) 

POI - Propriedades das 

operações inversas em R 

(conjunto dos números reais) 

ou leis da transposição de 

termos; 

PON - Propriedades das 

operações numéricas 

SUBTÉCNICAS 

TTC – Transpondo termos, 

invertendo as operações; 

DRE – Desenvolver ou 

reduzir expressões. 

Quadro 20 – Organizações Praxeológicas T8 
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PA - T8  (ax² + bx + c = 0) 

TAREFA RESOLUÇÃO DO ALUNO TÉCNICAS ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS 

T1 – Resolver uma equação 

do 2° grau 

 

Tipo de Tarefa (T18) 

ax² + bx +c = 0 

Atividade solicitada 

X² - x – 6 = 0 

 

STI – Substituir o valor na 

incógnita nos termos e buscar 

a igualdade (tentativa e erro); 

PON - Propriedades das 

operações numéricas 

SUBTÉCNICAS 

DRE – Desenvolver ou 

reduzir expressões. 

Quadro 21 – Organizações Praxeológicas T8 
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