
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS 
E EM MATEMÁTICA 

MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 
 
 
 

 

LUCIANO PONTES DA SILVA 

 
 
 
 
 
 

 
UM ESTUDO DA ATENÇÃO SELETIVA NA APRENDIZAGEM DAS 

FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS: etiologias e tipologias de erros na 

perspectiva da neurociência cognitiva 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

São Cristóvão - SE 
 

2019 

 



LUCIANO PONTES DA SILVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UM ESTUDO DA ATENÇÃO SELETIVA NA APRENDIZAGEM DAS 

FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS: etiologias e tipologias de erros na 

perspectiva da neurociência cognitiva 

 

Texto apresentado à Banca Examinadora 
como requisito avaliativo da Defesa de 
Dissertação do Curso de Mestrado em 
Ensino de Ciências e Matemática, na linha 
de pesquisa: Currículo, Didáticas e Métodos 
de Ensino das Ciências Naturais e 
Matemática – PPGECIMA/UFS. 

 
Orientador: Prof. Dr. Laerte Silva da 

Fonseca. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
São Cristóvão - SE 

 
2019 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA  
 

Dedico esse trabalho a 

todos aqueles que conseguiram 

acreditar no esforço e na 

perseverança de se fazer ciência 

com empatia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Experience is the name that we give to our wrongs 

Oscar Wilde 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a oportunidade de estar falando/pesquisando sobre 

coisas que sempre me interessaram. Posso iniciar congratulando a força que rege 

tudo isso, pela lei natural dos encontros, a qual alguns chamam “Deus”, outros 

chamam de sorte, ventura, dentre outras. Já de antemão peço desculpas por não 

poder colocar todos que fizeram parte dessa história: se você está lendo, sem dúvida 

faz. 

Os primeiros agradecimentos sem dúvida nem nenhuma irão para minha 

família, a qual não poderia ter chegado tão longe sem ajuda desta. Meus pais José e 

Maria sempre dispenderam energias ao alcance para que eu pudesse ter o mínimo 

de condições em pesquisar em outra cidade, em outro estado. Minha tia Lilia, como 

professora e profissional competente, sempre me mostrando meandros para minha 

formação 

Minha irmã Luciana como sempre, sendo meu Norte e meu abrigo na hora do 

desespero. Meu irmão caçula, Isac, da mesma maneira soube me propiciar momentos 

divertidos, amenizando os problemas latentes e que se apresentavam diante de mim. 

Ao Diego e sua avó, que me deram abrigo e, nos parcos recursos que tinham, 

possibilitaram por tempo necessário minha estadia em sua residência. 

Ao meu orientador Professor Laerte Fonseca a qual nutro uma amizade e 

admiração sem precedentes, pela pessoa honesta, ética e levando o estudante a se 

tornar pesquisador através do caminho da retidão. Tenho a certeza que essa amizade 

e carinho perdurarão até o resto de nossas vidas.  

Ao Professor Saddo Ag Almouloud, que teve a humildade e serenidade de 

aceitar contribuir com o meu trabalho, sendo uma das maiores referências da área no 

Brasil e no mundo. Fico muito grato e não esquecerei jamais suas orientações quanto 

à construção desse corrente trabalho, além de outras orientações mais. 

 Professor Marcio Andrei pela amizade logo de cara. No primeiro dia de aula 

estava tenso e o ver com a camisa do Lynyrd Skynyrd fez me sentir entre a minha 

alcateia. Obrigado pelas recomendações de filmes, de poder contribuir para com que 

eu mudasse de perspectiva em muitos aspectos e pelas contribuições profícuas. 

A todos os companheiros de mestrado, em especial ao Messias, por sempre 

me auxiliar quando precisei, ao Elyton que foi meu companheiro de casa e que me 

ensinou sobre a humildade e sobre competência como ninguém. Ao Wesley (vulgo 



Jason Statham) que me ajudou em horas difíceis. Ao Roberto Carlos e ao Bruno, 

grandes amigos que na batalha sempre deram conselhos pertinentes. 

As minhas amigas que levarei para sempre, Fabiane (com sua voz grave e 

“baiana”); Dagmar, exemplo de competência e perseverança; Fernanda com sua 

irritação matinal inigualável, mas de um coração enorme. A Joedna, Renata, Suelaine, 

Vanessa, Mayara, Yasmim, Erica Lima e todas as demais que sempre foram cordiais 

e ajudaram a amenizar as saudades da terra com momentos divertidos. 

Ao Djavan e o Pedro pelo Temple of the dog, lugar que eu nunca vou esquecer, 

onde tive os melhores insights e momentos de descontração, inclusive. À Isa Libório 

que sempre com cordial verve me proporcionou ver o outro lado da moeda; Sabrina 

pelos churros e por conversas filosóficas e escatológicas; Vitória (tem muitas, então 

serve pra todas) pela amizade, Brenda pela paciência e amizade. Aos meus 

companheiros de banda: Peter August, Nassinho e João GLS, irmãos de arte e ao 

meu professor de contrabaixo Dr. Sandro “Bass”, que também me propiciaram 

momentos ímpares, compartilhando experiências transcendentais com a música 

manifestando os diversos afetos da nossa alma. 

Quero agradecer também a todo corpo docente do NPEGECIMA/UFS. Em 

especial: os professores Edson Wartha e Eri, que foram grandes provocadores no que 

concerne a minha pesquisa e os intentos sobre ela. As professoras Hellen, Carmem, 

Mirna, Adjane e Divanizia pelas sinceras e proveitosas contribuições no meu trabalho 

e em minha formação. 

E a todos vocês que tiveram um tempo para conversar comigo, de me 

presentear com sua presença. Paz e luz aos que tem boa vontade e aos que não. Auf 

Wiedesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

SILVA, L. P. Um estudo da Atenção Seletiva na aprendizagem das Funções 
Trigonométricas: etiologias e tipologias de erros na perspectiva da Neurociência 
Cognitiva. 2019. 209p. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ensino de Ciências e 
Matemática) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2019. 

 

O presente trabalho tem como objetivo fulcral investigar a etiologia de erros em tipo 
de Tarefas de Funções trigonométricas, seguindo a hierarquia dos Níveis de 
Funcionamento do Conhecimento de Aline Robert, traçando correlações dessa 
etiologia com os Níveis de Atenção Seletiva (NAS) requeridos em cada um dos NFC, 
criando assim tipologias sobre esses erros. A pesquisa, do tipo exploratório e 
experimental, foi permeada pelos pressupostos teóricos da Engenharia Didática 
Clássica (EDC) de Michèle Artigue, resultando numa Sequência Didática (SD) 
fundamentada em construtos teóricos da Neurociência e Psicologia Cognitiva. Nesse 
quesito, foram evocadas algumas lentes de teóricos destes segmentos, estudando 
algumas das características da atenção, suas classificações e as áreas cerebrais 
envolvidas, dando ênfase aos processos Bottom up e Top down para a criação da 
Matriz de Lapsos (ML) que foi confeccionada a partir da tipologia dos erros 
encontrados na literatura. Discorre-se ainda sobre a Teoria Antropológica do Didático 
(TAD), preconizada por Yves Chevallard, para entender o funcionamento sobre as 
relações entre sujeito e objeto dentro de uma instituição, onde se situa a organização 
praxeológica e as noções de objeto ostensivo e não ostensivo, as quais são 
fundamentais para entender como os alunos utilizam técnicas para resolver as 
Tarefas, discutidas também por outras perspectivas, encontradas em outras 
pesquisas referentes à mesma temática. Participaram da pesquisa uma turma do 
segundo ano da Escola Estadual Professor José Quintela Cavalcanti, situada no 
município de Arapiraca, Alagoas. A SD foi dividida em três momentos, aplicando os 
protocolos diagnósticos (𝑃𝐷), analisando as respostas dos alunos e estudando 
possíveis persistências dos lapsos, já devidamente categorizados e em cada 
momento haverá um debate sobre esses. As Tarefas de Funções Trigonométricas 
foram elaboradas dentro da hierarquia proposta nos NFC. Os instrumentos de coleta 
de dados consistem em diário de campo e análise dos testes feitos durante a SD. 

 
Palavras-chave: atenção seletiva; aprendizagem; funções; trigonométricas; erro; 
neurociência cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

SILVA, L. P. A study of Selective Attention in the learning of Trigonometric 
Functions: etiologies and typologies of errors in the perspective of Cognitive 
Neuroscience.2019. 209p. Dissertation (Master's degree in Teaching Science and 
Mathematics) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2019. 

 

 
The main objective of this work is to investigate the etiology of errors in Trigonometric 
Functions tasks, following the hierarchy of Aline Robert's Knowledge Levels, drawing 
correlations of this etiology with the Levels of Selective Attention (NAS) required in 
each one of NFC, thus creating typologies about these errors. Exploratory and 
experimental research was permeated by the theoretical assumptions of Michèle 
Artigue's Classical Teaching Engineering (EDC), resulting in a Didactic Sequence (SD) 
based on theoretical constructs of Neuroscience and Cognitive Psychology. In this 
regard, some lenses of theorists of these segments were studied, studying some of 
the characteristics of the attention, their classifications and the cerebral areas involved, 
emphasizing Bottom up and Top down processes for the creation of the Lapse Matrix 
(ML) that was made to from the typology of errors found in the literature. It also 
discusses the anthropological theory of the Didactic (TAD), advocated by Yves 
Chevallard, to understand the functioning of the relations between subject and object 
within an institution, where the praxeological organization and the notions of ostensible 
and not ostensible object, which are fundamental to understand how the students use 
techniques to solve the Tasks, also discussed by other perspectives, found in other 
researches related to the same theme. A second year class from Professor José 
Quintela Cavalcanti State School, located in the municipality of Arapiraca, Alagoas, 
participated in the research. SD was divided into three moments, applying the 
diagnostic protocols (𝑃𝐷), analyzing the students' responses and studying possible 
persistence of the lapses, already properly categorized and in each moment there will 
be a debate about them. Tasks of Trigonometric Functions were elaborated within the 
hierarchy proposed in the NFC. The data collection instruments consist of field diary 
and analysis of the tests performed during SD. The results showed that the lapses 
sifted appear depending on the ostensible manipulated objects and the non-ostensive 
objects evoked and some may be antagonistic to each other, in addition to providing 
other paths of research. 

 
Key-words: selective attention; learning; trigonometric functions; error; cognitive 
neuroscience. 
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1- INTRODUÇÃO 

O erro é um conhecimento 
incompleto? Dir-se-ia que não 
passa de um diminutivo da 
verdade. Mas como desmentir 
a experiência, se numerosos 
erros são cometidos todos os 
dias, e estes não encerram 
nenhuma verdade? 
(Resenha de Lionel Dauriac 
em L’Erreur)  

 

O objetivo geral dessa pesquisa é investigar a etiologia de erros em tipo de 

Tarefas1 de Funções trigonométricas, conforme a hierarquia dos Níveis de 

Funcionamento do Conhecimento (NFC) de Robert (1997; 1998), para traçar 

correlações destes erros com os Níveis de Atenção Seletiva (NAS) requeridos em 

cada um dos níveis dos tipos de Tarefas.  

A princípio, motivações pessoais levaram o pesquisador a buscar subsídios 

para entender como o processo do erro auxilia ou, na maioria das vezes, atrapalha o 

processo de aprendizagem matemática, devido ao trato que este tem pelos docentes 

e pelos discentes. Dessa assertiva, nasceram as questões históricas e 

epistemológicas que, imbricadas com as questões didáticas, fomentaram o desejo de 

entender nuances sobre o erro em tipos de Tarefas pautadas na noção de Funções 

Trigonométricas2. 

No projeto de pesquisa enviado ao Comitê de Ética da referida instituição, os 

objetivos da pesquisa estavam em processo embrionário. As aquisições de leituras 

sobre as lentes que dissertam sobre a temática e as conversas com colegas, 

professores e orientador, fizeram com que se modificassem e ampliassem os 

horizontes desses objetivos. 

De fato, a matemática é fundamental, pois se torna um modo diferente de 

enxergar os fenômenos naturais, no que consiste em uma linguagem recorrente no 

cotidiano dos indivíduos (RAMOS, 2017).  

A altura de um cavalo, a profundidade de um poço ou contas básicas feitas ao 

irmos a um simples mercado são exemplos que ilustram essa importância. Assim 

                                            
1 Tarefas escrita com inicial em caixa alta para corroborar com os preceitos da TAD. 
2 Traz-se esse Campo da matemática ao concatenar com os interesses do Grupo de Pesquisa em 
Desenvolvimento da Neuroaprendizagem Matemática (NeuroMATH – IFS/CNPq) a qual o autor faz 
parte. 
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como a linguagem, a matemática é fundamental, pois faz com que o homem enxergue 

a natureza com outros olhos, prevendo fatos e elaborando construtos que facilitem 

sua vida, por exemplo. 

Na instituição, com os saberes e conhecimentos imbricados para uma 

finalidade de adequação dos sujeitos na aquisição da ciência, se percebe a dificuldade 

de aprendizagem no cenário matemático. Em particular, a avaliação matemática 

esboça comportamentos esperados pelo professor, entendendo como o aluno se 

relaciona com o objeto matemático em tela. Os alunos, ao resolverem as Tarefas, 

percorrem caminhos que fogem do escopo do contrato didático anteriormente posto 

(D’Amore, 2005). 

Inicialmente, o professor-pesquisador desse corrente trabalho, em 

intervenções durante o Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) em sua 

graduação pôde perceber, em testes aplicados aos alunos, a questão do erro nas 

resoluções. Esses erros eram apenas punidos e não discutidos, pois não faziam, 

conforme os iniciados à docência, parte do processo de aprendizagem. Esse fato 

trouxe à tona a insatisfação de contornar o erro dos alunos sem nenhuma dialética, 

sem evocar as raízes epistemológicas e didáticas que envolviam esse processo. 

No caso das Funções Trigonométricas ficou evidenciada ainda mais essa 

assertiva. Para Fonseca (2015, p. 50), essas noções matemáticas se encontram no 

topo da hierarquia dos mais complexos conteúdos do Ensino Médio, apontados pelos 

alunos, que alegavam ser uma das dificuldades primordiais: enxergar o invisível; 

reportando-se à representação geométrica do 𝑠𝑒𝑛 30° num triângulo retângulo.  

Então, o estudo da trigonometria, bem como uma análise das distorções em 

tipos de Tarefas relacionadas a ela se faz necessária, pois segundo Silva e Neto 

(2006), possibilita desenvolver habilidades consideradas significativas no que diz 

respeito à leitura e à interpretação de fatos reais que envolvem não somente os 

conhecimentos matemáticos, mas as demais atividades da vida do aluno, 

corroborando com a importância prescrita do entendimento matemático como parte 

do cotidiano. 

Um fator crucial nessa análise é como a atenção afeta em alguns erros 

cometidos durante as resoluções das Tarefas. O professor se vê constantemente, 

enquanto em sala, pedindo “a atenção” dos alunos no momento de sua aula. A 

atenção, como função cognitiva, foi fundamental para que o ser humano evoluísse, 

deixando os estímulos que não interessavam na captação de informações e 
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conseguindo focalizar em outros, visando sua sobrevivência (STERNBERG, 2010; 

WILLINGHAM, 2011). A atenção desse modo, para aprendizagem, é fator 

imprescindível, pois nessa preposição supracitada, focaliza os estímulos necessários 

e despreza os contrários à absorção de informações. 

Ao entrar em contato com aportes teóricos oriundos da Neurociência 

Cognitiva3, o professor-pesquisador pode conhecer a perspectiva da aprendizagem 

no cérebro humano. A neuroeducação, área recente do conhecimento que abarca os 

conhecimentos do cérebro e os processos de aprendizagem, amalgamou ainda mais 

os anseios sobre a investigação inicial.  

Cosenza e Guerra (2011, p. 41) afirmam que “[...] através do fenômeno da 

atenção somos capazes de focalizar em cada momento determinados aspectos do 

ambiente, deixando de lado o que for dispensável”. Percebe-se que a atenção é 

fundamental para se conhecer os processos de aprendizagem já que “a atenção é 

amplamente estudada por diferentes áreas do conhecimento como Psicologia 

Cognitiva, Neurociência Cognitiva, Biologia, Fisiologia, sendo considerado um 

importante construto para a compreensão dos processos perceptivos e funções 

cognitivas em geral” (LIMA, 2005, p. 1). 

Concatenando com esses elementos postos em diversas vertentes, traz-se à 

tona as seguintes perguntas:  

• Qual a relação entre a função cognitiva “atenção seletiva” e os erros 

encontradas nas resoluções de tipos de Tarefas que consideram as noções 

de funções trigonométricas apresentadas sob os Níveis de Funcionamento 

do Conhecimento de Robert (1997; 1998)? 

• Como os alunos percebem os tipos de erros, apresentados a eles durante 

a sequência didática, e conseguem compreendê-los, construindo o seu 

conhecimento dentro dessa dialética? 

 

Ao tentar resolver essas perguntas que emergem diante das fundamentações 

teóricas em quadro e dos anseios particulares do pesquisador, optou-se por usar 

como metodologia de pesquisa a Engenharia Didática Clássica (EDC), de Michèle 

Artigue (1999). A EDC se configura como uma metodologia de pesquisa, sendo uma 

                                            
3 O autor desse trabalho, com provocações amistosas e de outras fontes, iniciou os estudos nessa área 
do conhecimento, maturando sua visão durante o Mestrado com leituras que se encontram nas 
referências dessa pesquisa. 
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forma de trabalho didático comparável ao trabalho do engenheiro que, para realizar 

um projeto, se apoia em conhecimentos científicos de seu domínio, aceita se submeter 

a um controle de tipo científico, mas ao mesmo tempo é obrigado a trabalhar objetos 

mais complexos que os objetos depurados da ciência (ARTIGUE, 1999). O trabalho é 

caracterizado por premissas de um projeto arquitetônico. 

Enquanto metodologia pode-se acentuar como sendo um diferencial na 

Engenharia Didática a pesquisa experimental4, que para sua validação faz análises a 

priori e a posteriori, ao contrário das metodologias clássicas que usam pré-testes e 

pós-testes (OLIVEIRA 2007, p. 114). As etapas da Engenharia são: 1 – Análises 

preliminares; 2 – Concepção e Análises a priori; 3 – Experimentação e 4 – Análises a 

posteriori e validação. 

 Na primeira seção, seguindo esses pressupostos, foram decantadas as 

seguintes subfases da EDC: Análise Histórica, Análise Epistemológica e Análise do 

Ensino Habitual. Todas essas três subfases tiveram confluências, explicitadas em 

quadros onde se analisou os Obstáculos Epistemológicos, preconizados por Gastón 

Bachelard e os Obstáculos Didáticos, por Brousseau, apoiando-se nessa ideia de 

Obstáculo do filósofo da ciência francês. Além disso, trouxe em seu bojo os pilares 

teóricos sobre a TAD, os erros (nas perspectivas da Psicologia Cognitiva (PC) e da 

Didática da Matemática) e da Atenção Seletiva (dentro da NC e da PC), para poder 

ter subsídios na construção da Matriz de Lapsos (ML), servindo como base para a 

avalição das respostas dos alunos. 

Na segunda seção, dentro da segunda fase da EDC “Concepções e Análises a 

priori”, apoiadas nas premissas da seção anterior foi construída uma Sequência 

didática (SD), onde serão mensuradas por Protocolos Diagnósticos (PD) envolvendo 

tipos de Tarefas de Funções Trigonométricas e criando debates sobre os lapsos 

percebidos nessas resoluções em cada momento, em grupos de discussão, onde o 

aluno poderá comparar a técnica institucionalizada com o que ele manifestou como 

resposta. 

No que concerne à etapa posterior, será posta em prática a SD elaborada, 

visando sempre às anotações feitas pelo pesquisador, com um diário de campo, 

auxiliando no entendimento de cada etapa da SD e sempre trazendo à tona os 

construtos teóricos que permeiam a pesquisa. 

                                            
4 O projeto de pesquisa foi submetido ao comitê de ética da instituição referida, sendo avaliado e 
aprovado (Anexo 2). 
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Para finalizar, o confronto entre os resultados alcançados e as expectativas 

trazidas na segunda seção, no entendimento do controle das variáveis macrodidáticas 

e microdidáticas ou no aparecimento de novas, sempre voltando às demais etapas da 

EDC, como sugere Artigue (1999). 

Na terceira seção, a pesquisa se realizou no campo, onde a SD foi aplicada 

pelo professor-pesquisador, com a supervisão da professora da sala, que foi cordial 

durante todas as aplicações. Para facilitar a compreensão da próxima fase, foram 

realizadas pré-analises sobre cada Tarefa em cada PD. Foram registradas também 

algumas fotos sobre o momento da aplicação. Essa seção finaliza com um mapa 

norteador de correlações entre os lapsos e as Tarefas e técnicas relacionadas. 

Na quarta seção, em seguida, têm-se as Análises a Posteriori e a Validação. 

Nessa fase se percebe os confrontos entre o que era esperado e o que se encontrou 

nos resultados obtidos com os dados. As Tarefas são avaliadas uma a uma quanto às 

suas correlações, se são possíveis ou não. Os quadros dão uma visão panorâmica da 

construção das inferências e das hipóteses reformuladas, fato crucial no que tange a 

Validação. Esse pontapé é crucial para os novos rumos da pesquisa, fazendo com o 

que o pesquisador decida sobre retomar as fases iniciais. 

Com isso o trabalho foi construído sob a sombra da EDC, abarcando também 

alguns outros artifícios que contribuíram de forma significativa. A última seção mostra 

quais os anseios que o pesquisador obteve ao final do percurso, pensando acerca das 

reformulações dos direcionadores do trabalho, fazendo valer o que a ciência 

denomina “busca pela verdade”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- ANÁLISES PRELIMINARES 
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O historiador e o poeta não se 
distinguem um do outro pelo 
facto de o primeiro escrever 
em prosa e o segundo em 
verso. Diferem entre si, porque 
um escreveu o que aconteceu 
e o outro o que poderia ter 
acontecido (Aristóteles). 

Considerações iniciais 

 

O objetivo dessa seção é apresentar os resultados decorrentes das análises 

histórica, epistemológica e do ensino habitual dentro da perspectiva da Engenharia 

Didática Clássica de Artigue (1999). Essa metodologia, com os seus pressupostos 

iniciais acerca do estudo sobre um objeto do conhecimento, intenta a questão histórica 

e epistemológica desse, para se entender como o cenário científico em questão foi 

construído e suas intempéries epistemológicas e históricas ao longo do tempo. Como 

pesquisa educacional, concatenando essas duas premissas, como se dá hoje o saber 

a ser ensinado?  

Além disso, é pertinente nessa parte do trabalho trazer os principais construtos 

teóricos que corroboram com a temática da pesquisa, pois se apresenta como norte 

para o pesquisador construir o objeto de pesquisa, acompanhando os preceitos que a 

EDC expõe.  

Rabuske (1999, p. 161) afirma que “pelo corpo, o homem está no tempo, pelo 

espírito o tempo está no homem, enquanto o homem se desprende do agora, recorda 

o passado e prevê o futuro”. Sempre há uma transição entre o que estamos fazendo 

e o que vamos fazer, sempre olhando para o que fizemos. Não há como o homem 

fugir de sua história e nem de construir o seu conhecimento a partir dessa perspectiva.  

A matemática, como construto humano, não pode ser diferente. Entrar em 

contato com a história de sua gênese e evolução, como é apresentada para nós nos 

dias de hoje, é um deleite que todos deveriam ter a oportunidade. É um espelho de 

como a humanidade se beneficiou desse conhecimento por intermédio das respostas 

do “pra que e do por que” que os professores sempre ouviram em suas aulas.  

Assim pode-se entender, através do olhar epistemológico, de que forma e onde 

tal conhecimento foi aplicado. Os percalços e obstáculos que surgiram no trato de 

determinado objeto são também espelho das dificuldades que se apresentam em seu 

ensino. 
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Postas essas implicações, nessa seção serão explicitadas, nos pressupostos 

da EDC de Artigue (1994; 1999; 2002), as questões sobre a primeira fase dessa 

pesquisa, que intitula referida parte do trabalho. Para melhor compreensão, a seção 

foi dividida em três partes, coincidentes com as subfases da EDC, a saber: Análise 

Histórica, Análise Epistemológica e Análise do Ensino Habitual, abarcando nessas 

duas ulteriores as questões dos Obstáculos Epistemológicos e Didáticos de Bachelard 

e Brousseau, respectivamente. Dentro disso, optou-se por enfatizar as funções 

trigonométricas, mais precisamente a função seno. 

Na primeira parte, o objeto em questão será apresentado sobre o prisma de 

sua evolução histórica. Nessa assertiva, a historicidade desenvolvida nessa subseção 

alicerça-se na transição na qual o conhecimento em questão (a trigonometria e mais 

precisamente a função trigonométrica seno) ao longo do tempo. Essas transições 

podem estar ligadas aos obstáculos epistemológicos que encontramos no estudo do 

objeto de pesquisa em questão, corroborando com Fonseca (2015). 

Quando se coloca uma lupa nessas transições, podem-se perceber algumas 

lacunas que criam insatisfações quanto às inserções convencionais de abordagens 

epistemológicas, como o caso dos árabes, com Al Battani, ao introduzir de modo 

“genial” o círculo de raio unitário (LOBO DA COSTA, 1997). Hipoteticamente, essas 

rupturas, diferentes dos obstáculos epistemológicos, são empecilhos na evolução do 

conhecimento e por transitividade, na transposição desses conhecimentos para o 

ensino, a qual se denomina nesse trabalho de nós epistemológicos e didáticos5. 

Como propulsor das investigações da segunda subseção ligadas à anterior, 

temos o exemplo da abordagem do seno na geometria e sendo transmutado para a 

álgebra (aparecendo como função). Em Boyer (1974) encontramos a questão da 

reunião até o século XVII do desenvolvimento sistematizado da matemática em 

Geometria, Aritmética e Álgebra, culminando nessa última maior elaboração ou 

racionalização. A Figura 1 ilustra duas formas de abordagem em relação à abordagem 

geométrica do seno e sua possível transição para à álgebra. 

 

Figura 1 - Transição entre geometria e álgebra 

                                            
5 O termo originou-se de concatenações entre Obstáculos Epistemológicos de Bachelard e Obstáculos 
Didáticos de Brousseau, tendo em vista as rupturas epistemológicas comungados na história do objeto 
de pesquisa em questão. Seu desenvolvimento está em processo embrionário, não cabendo por inteiro 
no escopo dessa pesquisa. 
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Fonte: Autor (2018) 

 

Nota-se que os catetos nesse triângulo são escritos em função do seno no 

ângulo 𝛼. Isto evidencia a necessidade de transição da abordagem no triângulo 

retângulo (Geometria) para a abordagem como função (Álgebra). Nesse percurso, 

marcadores epistemológicos, encontrados em Fonseca (2015), surgiram e foram 

explicitados nessa subseção, assim como os obstáculos epistemológicos, 

concatenados com os nós epistemológicos. 

No ensino habitual, esses nós transformam-se em percalços didáticos, em 

relação à abordagem de certos preceitos da função seno, pois a transição 

epistemológica deve ser concatenada dentro do ensino e suas transformações. A 

motivação inicial pode ser então explicitada na Figura 2, onde temos duas abordagens 

marcadas por uma lacuna, que é pouco explicada, em hipótese, nos livros didáticos e 

pelo professor: 

 

 

 

 

Figura 2– Abordagem em dois triângulos isósceles equiláteros 
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Fonte: Autor (2018) 

 

Nota-se nessa Figura uma ruptura epistemológica, entre a transformação da 

hipotenusa dentro de qualquer valor em ℝ+ para a hipotenusa como raio unitário. Essa 

transição não é bem explicada durante o percurso de aprendizagem no ensino básico, 

a qual pode estar relacionada com a noção de, em hipótese, nós didáticos, que estão 

em consonância com os nós epistemológicos.  

Trazendo essa motivação, aliada às transições entre álgebra e geometria na 

seção anterior, se faz necessário o entendimento do ensino habitual da trigonometria, 

galgando entre trabalhos de autores no Brasil e no mundo sobre as dificuldades de 

aprendizagem no ensino de trigonometria. A subseção terceira estará encarregada de 

suprir essas questões, bem como, naturalmente, apresentar novas para o curso desse 

presente trabalho, utilizando lentes como a de Brousseau (1983), trazendo em seu 

bojo a noção de Obstáculos Didáticos, além de Artigue (1990), com seu crivo de 

possíveis causas desses obstáculos.  

Quanto ao termo função trigonometria, indexado ao termo trigonometria6 a 

análise, discorrida nesse trabalho, será permeado pelos preceitos do seu uso 

geométrico, a princípio, para a transmutação para a álgebra e por fim no momento em 

que predomina sua inserção na Análise Matemática. Esses preceitos estarão em 

bifurcação nas três análises que seguem. 

                                            
6 Referente ao Campo Trigonométrico, que faz parte da Geometria, traçando distanciamentos e 
aproximações com as Funções Trigonométricas, pertencentes ao Campo da Análise Matemática. 
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Após tais apresentações, a fundamentação teórica será explicitada, 

considerando três vertentes, concatenadas entre si: A Teoria Antropológica do 

Didático, preconizada por Yves Chevallard, que traz em seu arcabouço as relações 

entre sujeitos, objetos (ostensivos e não ostensivos), organizações praxeológicas e 

demais construtos teóricos dessa teoria. Para categorizar os erros nesses tipos de 

tarefas, será discorrido sobre os Níveis de Funcionamento do Conhecimento de 

Robert (1997; 1998), entendendo a hierarquia de tais tipos de tarefas inseridas na 

Atividade Matemática.  

Após esses aportes teóricos, serão decantados os estudos sobre os erros, 

passando pelas noções de Obstáculos Didáticos de Brousseau (1983), além de outras 

lentes que discorrem sobre o tema. Concernente a eles, se faz presente a perspectiva 

da Psicologia Cognitiva, que abrange o tema para erros e os dividindo em duas 

categorias: Lapsos e Equívocos, onde os primeiros serão os que permitirão a análise 

de erros em tipo de Tarefas de Funções Trigonométricas.  

A atenção seletiva, função cognitiva que está no cerne das análises dos erros 

nos tipos de tarefas dentro da organização praxeológica, será apresentada também 

em dois vértices: a questão da Psicologia Cognitiva, trazendo autores e principais 

características dessa função, além de algumas classificações necessárias para a 

próxima seção, prescrevida pela EDC, como as concepções e análises a priori e a 

Neurociência cognitiva, que corrobora com a perspectiva anterior no estudo do 

funcionamento do cérebro com relação à Atenção, bem como conceitos como bottom 

up e top down que fomentarão a matriz de análise de lapsos. 

2.1 Análise histórica  

 

Para dar início a essa primeira subseção, foi necessário à criação de uma grade 

direcionadora de análise, delimitando o que condiz a EDC de Artigue (1988). Para 

Almouloud (2007) uma das subfases da EDC, a qual esse texto introduz, refere-se ao 

estudo da gênese histórica do saber em estudo e suas manifestações antigas ou 

contemporâneas, suas funcionalidades na matemática. 

Os direcionadores tiveram alguns critérios, nos quais se baseou nas seguintes 

perguntas: Qual o uso dos conhecimentos da Trigonometria no cotidiano dos povos 

antigos? Como esses conhecimentos transitaram entre esses povos, devido à 
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hegemonia vigente na época? Será que a relação Empirismo x Racionalismo estava 

bem posta quando esses conhecimentos foram desenvolvidos, ou se remetiam 

apenas a questões de aplicação e/ou utilização para determinado fim? Essas 

perguntas serviram de base para a construção da grade, procurando responder tais 

perguntas dentro do desenvolvimento do conhecimento em xeque. 

A grade orientadora de análise direcionará os objetivos da subseção corrente, 

de acordo com a construção do objeto de pesquisa; no que concerne a presente 

pesquisa, as lentes de diferentes povos antigos sobre os conhecimentos de 

trigonometria e, mais especificamente, a função trigonométrica 𝑠𝑒𝑛 𝑥.  

A referida grade será baseada nos estudos de Andrade (2015) e Fonseca 

(2015).  

O Quadro 1a seguir mostra os direcionadores da referida grade: 

 

Quadro 1 – Direcionadores da Grade de Análise 

Direcionador Descrição 

A Trigonometria como representação de 
problemas cotidianos (𝐷1). 

Entender o porquê da utilização do 
conhecimento em questão, marcando as 
transições históricas e epistemológicas. 

As transições dos povos sobre a 
Trigonometria como conhecimento (𝐷2). 

As passagens e interpretações do 
conhecimento em questão em cada povo 
antigo analisado (O estado do 
conhecimento do determinado povo em 
questão). 

A transição Bachelardiana da 
Trigonometria e o racionalismo aplicado7 
(𝐷3). 

Como se constitui o conhecimento, 
aliado aos direcionadores anteriores e 
suas rupturas e acréscimos, até como 
está atualmente. 

Fonte: Autor (2018) 

 

Tais direcionadores podem indicar onde as rupturas e distanciamentos da 

abordagem do conhecimento analisado podem indexar um nó epistemológico. Essas 

rupturas podem trazer novos conhecimentos e novas perspectivas epistemológicas, 

além de mostrar como historicamente a evolução se deu.  

Segundo Lobo da Costa (1997, p.1) o estudo histórico da trigonometria propõe 

a observação da evolução da Análise e da Álgebra, contidos de forma embrionária 

nesta. É importante frisar que essa área da matemática se desenvolveu no mundo 

                                            
7 O referido termo será discutido na próxima subseção. 



 32 
 

 

antigo, por meio de preocupações e necessidades triviais, como a Astronomia e 

Engenharia, por exemplo. Para Roque e Carvalho (2012, p. 173) indicam que a 

trigonometria surgiu das necessidades de entender fenômenos astronômicos, bem 

como “prever efemérides celestes, calcular o tempo e utilizar seus estudos na 

navegação”. Além disso, as questões sobre calcular posições astronômicas 

intermediadas no que tange o triângulo esférico8 se faziam presentes.  

A raiz da trigonometria pode ser encontrada nos registros de povos antigos 

como egípcios e babilônicos. O primeiro destes pode ser evidenciado através do 

Papiro Ahmes, conhecido também como Papiro Rhind9.  Esses documentos datam 

aproximadamente 1650 a. C., contendo 84 tarefas, onde quatro deles citava uma 

medida chamada seqt, a qual se conhece hoje como cotangente (FEIJÓ, 2018). Nota-

se que na Figura 3 fica evidente à medida que seqt pode ser exatamente a cotangente 

do ângulo de inclinação da pirâmide, apesar de Ahmes não ser bem claro quanto a 

isso em seus escritos.  

 

Figura 3 - O seqt egípcio 

 

 

Fonte: Lobo da Costa (1997) 

 

Quando construíam uma pirâmide, era essencial manter essa inclinação 

constante em relação às faces, fazendo com que os egípcios utilizassem esse termo 

para um controle entre afastamento horizontal e vertical (LOBO DA COSTA, 1997). 

Ainda desenvolveram a ideia de projeção de sombras com uma vara vertical, fazendo 

                                            
8Triângulo esférico é a imagem de um triângulo projetado sobre a esfera, sob a projeção central de 
centro no centro da esfera (Feijó, 2018). 
9 O Papiro Ahmes é o maior documento matemático egípcio que conseguiu chegar aos dias atuais. Tal 
papiro é uma cópia que esteve em poder do escriba Ahmes. Foi obtido no Egito pelo pesquisador H. 
Rhind, daí o documento ser conhecido como Papiro Rhind (Chace, 1986; Lobo da Costa, 1997). 



 33 
 

 

uma relação com sequências numéricas, o que pode ser considerado o primeiro 

protótipo de função trigonométrica tangente e cotangente (EYES, 1995; BOYER 1974; 

LOBO DA COSTA, 1997).  

Já os babilônicos utilizaram a trigonometria, em especial, para o uso em 

astronomia. Esse era solicitado devido às plantações e estações do ano, além de 

questões religiosas (BOYER, 1974). Durante o reinado de Sargon, no século 28 a. C., 

os babilônicos criaram um calendário astrológico, elaborando em 747 a. C. uma tábua 

de eclipses lunares, chegando até nós através dos séculos (SMITH, 1958).  

Mesmo o uso tendo sua gênese com a construção de pirâmides no Egito, sua 

etimologia vem do grego, segundo Gullberg (1997, p.458) as palavras trigonon, 

triângulo e metria, medida. Na verdade, o primeiro uso do termo foi dado por um 

alemão chamado Bartholomeu Pitiscus (1561-1613) em seu trabalho Trigonometria: 

sive de solution et riagularum tratactus brevis et perspecius que mais tarde seria 

corrigido para Trigonometria: sive de dimensione triangulae (GULLBERG, 1997; 

FEIJÓ, 2018), publicado em 1595, na cidade de Heildelberg.  

Os gregos utilizavam o relógio solar, denominado gnônom, pelas palavras do 

historiador Heródoto (490 – 420 a. C.) chegando através dos babilônicos, mesmo este 

sendo utilizado a princípio pelos egípcios há 1500 a. C. O mais antigo gnônom está 

hoje no Museu de Berlin (EYES, 1995). Esse objeto evidencia a utilização da 

trigonometria e sua importância para os povos antigos, com relação aos eventos 

astronômicos (LOBO DA COSTA, 1997). 

 

Figura 4– Gnônom 
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Fonte: Lobo da Costa (1997) 

 

Ao observar a Figura 4, pode-se imaginar esse relógio solar como uma vareta 

que se espetava ao chão, formando um ângulo reto. O comprimento de sua sombra 

era observado diante de determinada época do ano, ao meio-dia. Com relação aos 

limites do ponto 𝐴, pode-se medir a duração do dia. O lado 𝐺𝑁 na figura é fixo, o que 

leva a concluir que a razão 
𝐴𝑁

𝐺𝑁
 está em “função” do ângulo �̂� (BOYER, 1974; LOBO 

DA COSTA 1997). 

O filósofo grego Thales de Mileto (627 – 547 a.C.) usou a semelhança de 

triângulos para determinar a altura da pirâmide de Quéops (GULLBERG, 1997). Ele 

comparou comprimentos da sombra formada pela pirâmide com hastes de 

comprimento já dado previamente.  Esse princípio é comparável ao do gnômom 

utilizado na Grécia e anteriormente no próprio Egito. Seu discípulo, Pitágoras de 

Samos (570 – 495 a. C.) conjecturou o teorema que leva até hoje seu nome, conhecido 

por relacionar a hipotenusa e os catetos de um triângulo retângulo, que daria fundação 

ao principio fundamental da trigonometria mais tarde. 

Sobre a escola pitagórica e a música, Lobo da Costa (1997) afirma: 

 
A Escola Pitagórica, fundada no século V a. C., foi responsável por 
descobertas na acústica, elaborando uma lei de intervalos musicais. Essa lei 
relacionava os diapasões de notas emitidas por cordas distendidas, sob 
tensões iguais, aos comprimentos das cordas. Podemos tomar a lei dos 
intervalos musicais como um prenúncio do aparecimento das funções seno e 
cosseno no osciloscópio do futuro, para estudar o som (LOBO DA COSTA, 
1997, p.5). 

 

Como contribuição à trigonometria, o documento grego que foi primeiramente 

datado remete-se à Hipsícles, que influenciado pela cultura babilônica, dividiu o 

zodíaco em 360 partes. Hiparco de Niceia (180 – 125 a. C.), posteriormente, ampliou 

essa ideia para qualquer círculo (EVES, 1995; LOBO DA COSTA 1997). Já para 

Gullberg (1997, p. 462) foi Apolônio de Perga (262 – 190 a. C.) que traçou pela 

primeira vez a primeira tabela trigonométrica e Hiparco calculou “um melhor conjunto 

de cordas que seus antecessores” (BOYER 1974, p. 10). Mesmo assim Hiparco é 

considerado o “pai” da Trigonometria. Infelizmente apenas um trabalho seu foi 

preservado durante os séculos, sendo o mais importante utilizado na obra de 

Ptolomeu de Alexandria (100 – 168 d. C.) (FEIJÓ, 2018).  Lobo da Costa (1997) refere-

se à tabela trigonométrica: 
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Hiparco construiu o que foi presumivelmente a primeira tabela trigonométrica 
com os valores das cordas de uma série de ângulos de 0° a 180°, em cuja 
montagem utilizou interpolação linear. Ele observou que num dado círculo a 
razão do arco para a corda diminui quando o arco diminui de 180° para 0°. 
Resolveu então associar a cada corda de um arco o angulo central 
correspondente, o que representou um grande avanço na Astronomia e por 
isso ele recebeu o título de “Pai da Trigonometria”. 

Em linguagem moderna, esse resultado seria: lim
𝑥→0

𝑆𝑒𝑛 𝑥

𝑥
= 1 (LOBO DA 

COSTA, 1997, p. 6). 

 

Adamek et al. (2005, p.3) enfatizam que o sucessor direto de Hiparco foi 

Menelau de Alexandria (70 – 130 d. C.). Escreveu um importante tratado que continha 

seis livros, com estudos sobre cordas e outro trabalho de três livros, o Sphaerica, onde 

constava a definição de triângulo esférico, além de explicar fenômenos astronômicos 

e aplicações da geometria esférica. Seus teoremas fariam parte da trigonometria 

esférica na matemática grega (FEIJÓ, 2018).  

Aristarco de Samos (310 – 250 a. C.) deu sua contribuição sobre o sistema 

heliocêntrico muito antes de Copérnico (1473 – 1543), cerca de 1800 antes dele, 

comparando as distâncias entre o Sol e a Lua à Terra (FEIJÓ, 2018). Essa tentativa 

apresenta pela primeira vez uma aproximação do seno de um ângulo pequeno, pelo 

fato de que Aristarco relacionar a razão entre a distância da Lua para com o Sol era 

𝑠𝑒𝑛 3° (CARVALHO, 1992).  

Já Eratóstenes de Cirene (276 - 196 a. C.) conseguiu de forma eficiente calcular 

o raio da Terra, complementando o que faltava para o entendimento do tamanho da 

Lua e do Sol (BOYER, 1974). Em seu livro Sobre a Medida da Terra, resume 

conclusões que ele chegou sobre os trabalhos de cordas, ângulos e medidas (LOBO 

DA COSTA, 1997). Esses escritos, assim como os de Apolônio, se perderam e apenas 

nos trabalhos de Heron e Ptolomeu que são citados.  

Este último, Claudio Ptolomeu (100 – 168 d. C.) foi o condutor das ideias de 

Hiparco (BOYER, 1996). Sua obra, a Syntaxis Mathematica reúne um conjunto de 

treze volumes, conhecido com Almagesto, que em árabe significa “o maior”.  

Loria (1982, p. 85) discorre que “as obras de Autolico, Euclides, Ipsicle e 

Aristóteles em Astronomia, juntas formavam a Coleção Menor de Astronomia. A obra 

de Ptolomeu constituía a Coleção Maior e era indispensável para entender o legado 

astronômico da antiguidade”. Para Lobo da Costa (1997): 

 
O Almagesto é um marco, um modelo de Astronomia que perdurou até 
Copérnico, no século XVI. Ptolomeu, na verdade, sistematizou e compilou no 
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Almagesto uma série de conhecimentos bastante difundidos em sua época e 
que a maior parte da obra é baseada no trabalho do astrônomo e matemático 
grego Hiparco, cujos livros se perderam. Isto aparece num comentário sobre 
trabalhos mais antigos, de Teon de Alexandria, que viveu dois séculos após 
e foi um dos matemáticos que pesquisaram sobre as descobertas dos gregos 
anteriores. Ele menciona que Hiparco escreveu doze livros sobre cálculo de 
cordas, incluindo uma tábua de cordas (LOBO DA COSTA 1997, p.6). 

 

Enfatiza Kennedy (1992, p. 28) que “O Almagesto para os matemáticos 

interessa pelo fato de apresentar as identidades trigonométricas que Ptolomeu dividiu 

para auxiliá-lo na reunião de dados para sua tabela de cordas”. Tal obra sobreviveu 

às intempéries e por isso suas tabelas trigonométricas, além de seus métodos 

expositivos utilizado nas construções, tendo em vista assim a importância de tal obra 

para nós, pois introduziu de fato a trigonometria plana em detrimento da esférica 

(ADAMEK et al., 2005). 

Tal obra contém treze volumes. O primeiro deles reunia estudos preliminares 

sobre a própria matemática (LOBO DA COSTA, 1997). Conhecimentos sobre 

fenômenos celestes, tais como assertivas acerca de geometria esférica, métodos de 

cálculo, tábua de cordas e explanações mais generalizadas sobre corpos celestes. As 

demais são um compêndio sobre Astronomia. 

Nos Capítulos 10 e 11, Ptolomeu discorre de fato sobre o estudo da 

trigonometria. Na verdade, o primeiro destes explica como calcular a tabela de cordas 

e o seguinte a própria tabela.  A função que aparece no Almagesto não é a função 

que conhecemos hoje, mas sim a função corda do arco 𝑥, ou mais precisamente 𝑐𝑟𝑑 𝑥, 

o que também não aparecem naturalmente nessa obra. Lobo da Costa (1997) 

explana: 

A função corda do arco 𝑥 era definida como sendo o comprimento da corda 

que corresponde a um arco de 𝑥 graus em um círculo cujo raio é 60°. Assim, 
na tabela de cordas de Ptolomeu existiam três colunas: a primeira listando os 
arcos, a segunda, o comprimento da corda correspondente a cada arco e a 
terceira que dava o aumento médio de 𝑐𝑟𝑑 𝑥 correspondente a um acréscimo 

de um minuto em 𝑥. Esta coluna era usada para interpolações, isto é, para 
achar o valor de 𝑐𝑟𝑑 𝑥 se 𝑥 estivesse entre duas entradas na coluna de arcos 
(LOBO DA COSTA, 1997, p. 7). 

 

No Almagesto pode-se encontrar:  

(a) Uma tabela mais completa do que a de Hiparco – Essa tabela contém 

ângulos de 0 à 180°, com variações médias de meio grau; 
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(b) O uso da base hexadecimal -  a circunferência é dividida em 360 graus e o 

raio em 60 partes, além de frações sexagesimais, não se limitando apenas 

ao cálculo angular, mas sim qualquer um, a menos da medida temporal; 

(c) Teorema de Ptolomeu -  (vide Figura 05) Se ABCD é um quadrilátero 

convexo inscrito em um círculo, então a soma dos produtos dos lados 

opostos é igual ao produto das diagonais. Essa relaçao tem dupla 

importância, a saber: 1 – Ptolomeu chegou a partir desse estudo próximo a 

um equivalente das fórmulas de: seno da soma e seno da diferença de dois 

arcos, isto é, 𝑠𝑒𝑛 (𝑎 + 𝑏) e 𝑠𝑒𝑛 (𝑎 − 𝑏) (COSTA, 1997); 2 – A fórmula da 

diferença, em especial, foi usada por ele para a construção da tabela 

trigonométrica; 

(d) O uso do seno de arco metade – Essa relação foi obtida também com o uso 

de cordas (𝑠𝑒𝑛2 (
𝜋

2
) =

1

2
[1 − cos(𝜋)]). 

 

Figura 5 – Teorema de Ptolomeu 

 

Fonte: Lobo da Costa (1997) 

 

Para Youschvetch (1981), os métodos quantitativos de pesquisa usados na 

astronomia, durante a idade antiga, tinham como objetivo central representar, em 

tabelas, relações entre conjuntos discretos de quantidades dadas, porém eles não se 

preocupavam como generalizações.  

Após os gregos, matemáticos árabes e hindus deram contribuições relevantes 

para o estudo da trigonometria, diferindo de uma tradição egípcia e babilônica (FEIJÓ, 

2018). Os hindus foram os primeiros a trabalharem com a noção de seno como é 

entendida nos dias de hoje, entre os séculos IV e V. O tratado astronômico hindu que 

traz esses estudos é o Surya Siddhanta, onde a função seno foi calculada para cerca 
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de vinte e quatro ângulos diferentes (ROONEY, 2012; FEIJÓ, 2018). Nas palavras de 

Lobo da Costa (1997): 

 
A importância do Surya, para nós, é que ele abriu novas perspectivas para a 
Trigonometria por não seguir o mesmo caminho de Ptolomeu, que 
relacionava as cordas de um círculo com os ângulos centrais 
correspondentes. Nas aplicações da função corda, na Astronomia, era 
necessário dobrar o arco antes de usá-lo na tábua de cordas. Naturalmente, 
era mais conveniente ter uma tábua na qual o próprio arco fosse a variável 
independente. No Surya, a relação usada era entre a metade da corda e a 
metade do ângulo central correspondente, chamada por eles de jiva (LOBO 
DA COSTA 1997, p. 9). 

 

O jiva era o equivalente à definição de seno do arco-metade, como explicitado 

na Figura 04. Com esse estudo, possibilitou-se a inserção do triângulo retângulo 

dentro da circunferência. 

 

Figura 6 – “Jiva” Hindu 

 

Fonte: Lobo da Costa (1997) 

 

Nesse caso, 𝐽𝑖𝑣𝑎 =
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
= 𝑆𝑒𝑛 

𝜃

2
=

𝑐/2

𝑟
=

𝑐

2𝑟
=

1

2
∙ 𝑐𝑟𝑑 𝜃, isto é, a metade da corda 

dividida pelo raio do círculo é o seno da metade do arco. Os hindus desenvolveram 

as principais “funções” trigonométricas e os métodos de tabulação (LOBO DA COSTA, 

1997), principalmente os de interpolação quadrática e linear. 

O matemático hindu Arybhata, em 500 d. C., já calculava semi-cordas e usava 

o sistema decimal, que foi desenvolvido em meados de 600 d. C. (ADAMARK et al., 

2005). Quando os numerais surgiram, os hindus já continham nove símbolos e não 

havia representação para o zero. Já o matemático, também hindu, Varahamihira, no 

ano de 505 d. C., formulou o equivalente à 𝑠𝑒𝑛2𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃 = 1, o que viria ficar 

conhecido como o Teorema Fundamental da Trigonometria. 
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Assim como os hindus, os árabes deram contribuições para o estudo da 

trigonometria. Dentro de uma perspectiva histórica, Lobo da Costa (1997), enfatiza 

que: 

O Império Muçulmano ou árabe, além da expansão econômica, viveu 
extraordinário avanço nos diversos campos das artes e da ciência do fim do 
século VIII até o século XI, com destaque ao século IX. A expansão do saber 
muçulmano deveu-se, sobretudo, à difusão da língua árabe, que substituiu o 
grego na condição de língua internacional. O emprego do árabe permitiu a 
fixação e a preservação de obras antigas, que foram traduzidas e assim 
difundidas entre os intelectuais muçulmanos (LOBO DA COSTA 1997, p.10). 

 

A influência dos estudos em trigonometria no Império árabe começou de fato 

com a Escola de Bagdad, no século IX. Dentre seus principais vetores, pode-se 

destacar o principio sírio Mohamed-ben-Geber, mais conhecido como Al Battani 

(LOBO DA COSTA, 1997). Ele viveu entre os anos de 850 a 929 d.C. e também era 

conhecido como Albategenius, ou Ptolomeu de Bagdad.  

Para Lobo da Costa (1997, p. 10) os estudos de Al Battani se situam “entre o 

Almagesto e o Siddhanta e foi por sua influência que a trigonometria hindu foi utilizada 

pelos árabes”. Sua ideia revolucionária foi introduzir o círculo de raio unitário em seus 

estudos, demonstrando assim que a jiva é válida para qualquer triângulo retângulo, 

para qualquer medida de sua hipotenusa. A Figura 7 explicita melhor essa assertiva: 

 

Figura 7– A ideia de raio de Al Battani 

 

Fonte: Lobo da Costa (1997) 

 

Em termos matemáticos, isso significa que 𝑗𝑖𝑣𝑎 =
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜

1
=

𝐵𝐶

1
= 𝑆𝑒𝑛

𝜃

2
. 

Para um triângulo retângulo que contenha um arco metade igual à 
𝜃

2
, de acordo 

com a Figura 08, temos, portanto, em qualquer medida de hipotenusa e cateto oposto, 

a semelhança entre os triângulos 𝐴𝐵𝐶 e 𝐴𝐵1𝐶1. Sendo assim, ∆𝐴𝐵𝐶 tem 𝑠𝑒𝑛
𝜃

2
=

𝑗𝑖𝑣𝑎

1
. 

Do Teorema de Tales, temos 
𝑗𝑖𝑣𝑎

1
=

𝐵𝐶

𝐴𝐶
=

𝐵1𝐶1

𝐴𝐵1 , donde vem 𝑠𝑒𝑛
𝜃

2
=

𝐵1𝐶1

𝐴𝐵1 =
𝑗𝑖𝑣𝑎

1
∎. 
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Figura 8 – Fórmula para construir a tabela de Al Battani 

 

Fonte: Lobo da Costa (1997) 

 

Segundo Lobo da Costa (1997, p. 11) com essa fórmula era possível “construir 

uma tábua, variando de 
1

4
  graus, até chegar em 90º”. Battani estava a priori 

interessado em calcular a altitude solar e por esse motivo utilizou as relações 

trigonométricas mais eficientes que as anteriores. De fato, essa tabela foi o primeiro 

esboço da tabela dos senos, apesar de não ter ainda essa nomenclatura. 

O astrônomo persa Nasîred-dên al-Tûsî e o matemático árabe Abu’IWêfa 

contribuíram significativamente para o estudo e o desenvolvimento da trigonometria. 

O primeiro pode ser considerado como o primeiro autor que proporciona à 

trigonometria um status de ciência (BOYER, 1974). O segundo concatenou os 

princípios epistemológicos da trigonometria e demonstrações sobre a mesma. 

A partir desse momento, a Europa começa a deter as construções do 

conhecimento. Lobo da Costa (1997) enfatiza: 

 
Quando a Escola de Bagdad entrou em declínio, o centro das 

atividades intelectuais deslocou-se para o sul da Europa, na Península 
Ibérica, e com ele o estudo da trigonometria, particularmente nos triângulos 
esféricos necessários aos estudos astronômicos. A cidade de Toledo tornou-
se o mais importante centro da cultura, a partir de 1085, quando foi libertada 
pelos cristãos do domínio mouro. Isto ocorreu porque para ela afluíram os 
estudiosos ocidentais, visando a adquirir o saber muçulmano (LOBO DA 
COSTA, 1997, p. 11). 

 

Nesse momento – século XII – a história da matemática passa por um período 

de traduções das obras mouras, com tradutores como Robert de Chester, Adelardo 

de Bath, Gerardo de Cremona e Platão de Trivoli (STUIK, 1992). A Europa então tem 

acesso à matemática árabe e à herança grega, a qual os próprios mulçumanos 

conservaram em seus estudos. 
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2.1.1 - A Trigonometria na Europa 

 

Quando se coloca uma lupa sobre a influência árabe na matemática europeia, 

destacamos os astrônomos árabes Yahyâal Naqqâsh, mais conhecido como Arzachel 

(segundo traduções ibéricas), residente em Córdoba e que elaborou diversas tabelas 

trigonométricas e Jabiribn Aflah, morador de Sevilha, o qual teve seus estudos citados 

em Nuremberg, séculos mais tarde, por sua importância e autenticidade (ADAMEK et 

al., 2005). 

Leonardo de Pisa, ou Pisano, ou Fibonacci (1170 – 1250) foi o primeiro 

matemático que se debruçou sobre a obra árabe, estudando no norte da África, 

viajando em seguida como mercador. Sua obra mais contundente é a “Pratica 

Geometriae” de 1220, que é uma aplicação trigonométrica na agrimensura.  

Além desses, o rei Alfoso X, de Castela, na Península Ibérica, ordenou que 

fossem traduzidas para o espanhol as obras sobre astronomia, além de modernizar 

as tábuas trigonométricas (ROONEY, 2012). Tradutores europeus, judeus e árabes 

se concentraram nessa tarefa, denominada Tábuas Alfonsinas, que são consideradas 

fundamentais para a difusão da trigonometria na Europa, além dos Librosdel Saber 

de Astronomia, facilitando a cultura de navegação portuguesa anos mais tarde 

(SERRÃO, 1971; BOYER, 1974; LOBO DA COSTA, 1997). 

No século XIV, a matemática passa por grandes transformações, como por 

exemplo, a noção de variável e função. A Escola de Paris e a Escola de Filosofia 

Natural de Oxford, com investigações voltadas para a matemática, concluem que essa 

ciência é “o melhor caminho para os estudos dos fenômenos naturais”. Um exemplo 

disso são os estudos sobre velocidade instantânea e o movimento. 

Nicola Oresme (1323 – 1382) teve seus estudos voltados para a representação 

da funcionalidade de variavis, a depeito do tempo e velocidade, com seu trabalho 

“Treatise on the configuration of Qualities and Motions” influenciando grandes 

pensadores matemáticos, como Galileu e Descartes séculos depois (LOBO DA 

COSTA, 1997). Oresme foi o precursor do conceito de função.  

Purbach (1423-1461), matemático austríaco, ficou conhecido por retomar a 

obra de Ptolomeu e construir uma nova tabela de senos, além de ter sido o mestre de 

Regiomontanus (1436 – 1475), grande matemático que tornou a trigonometria uma 

ciência independente da astronomia (EVES, 1995). 
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Seu trabalho “Tratado sobre Triângulos” que contém cinco livros, que para Lobo 

da Costa (1997, p. 12) continha uma “obra completa sobre trigonometria”. No livro 

“Tratado” ele calculou algumas tabelas trigonométricas, aperfeiçoando as de Purbach, 

sobre senos e introduziu a noção de tangente (EVES, 1995; BOYER, 1974). As 

demonstrações logaritmicas e sua construção conceitual, feita por Napier (1550 – 

1617) mostram a autenticidade dos estudos de Regiomontanus. Seus trabalhos foram 

essenciais para os trabalhos na trigonometria plana e esférica. 

O astrônomo Nicolau Copérnico (1473 – 1543) também foi contribuinte da 

trigonometria, completando em um capítulo o trabalho de Regiomontanus, intitulado 

“De Lateribuset Angulis Triangulorum”. Esse capítulo foi publicado por Joachin 

Rhaeticus (1514 – 1576), discípulo de Copérnico.  

Sobre as divulgações de trabalhos nessa época, Lobo da Costa (1997) pontua: 

Com o advento da imprensa, a cultura se difunde e, a partir daí, nenhum 
grupo nacional conserva a liderança. Na Antiguidade foi a Grécia a sobrepujar 
os outros povos do Ocidente, na Idade Média o Mundo árabe, mas, do século 
XV em diante, com o desenvolvimento do Racionalismo, a atividade 
matemática desloca-se repetidamente para diversos paÌses. O primeiro 
trabalho impresso em trigonometria provavelmente foi a “Tabula Directionum” 
de Regiomontanus, publicado em Nuremberg certamente antes de 1485, pois 
a segunda edição data deste ano, em Veneza (LOBO DA COSTA, 1997 p.13). 

 

Rhaeticus retomou com rigor matemático as tabelas de Regiomontanus, 

aumentando em onze casas decimais e, além disso, as funções seno, cossenos, 

tangentes e secantes calculados de minuto em minuto para os arcos no primeiro 

quadrante (EVES, 1995; ADAMEK etal, 2005). Em sua obra “Canon Doctrinae 

Triangulorum”, Rhaeticus define as seis funções trigonométricas relacionadas com o 

ângulo e não mais como arcos, subtendidas como razação. Vale salientar que ainda 

não se tinham os nomes seno, cosseno ou cossecante, mas já havia termos como 

basis, perpendicularum e hypotenusa. Lobo da Costa (1997) comenta: 

 
Ele (Rhaeticus) foi o primeiro a adotar a organização das tábuas em 
semiquadrantes, dando os valores dos senos, cossenos e tangentes de 
ângulos até 45º e completando a tabela com o uso da igualdade 𝑠𝑒𝑛 𝑥 =
 𝑐𝑜𝑠 (𝜋/2 − 𝑥). Deve-se também a Rhaeticus a introduação das secantes na 

trigonometria europeia e os cálculos do 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝜃 em termos de 𝑠𝑒𝑛 𝜃, que foram 
retomados e aprimorados por Jacques Bernoulli, em 1702 (COSTA, 1997 
p.12). 

 

Na obra “Canon Matematicus”, o francês François Viète (1540 – 1603) 

decompos em os triângulos oblíquos em retângulos, determinando assim as medidas 

dos seus ângulos e seus lados. Viète adicionou o primeiro tratamento analítico à 
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trigonometria (EVES, 1995; BOYER, 1974; LOBO DA COSTA, 1997). Também foi o 

primeiro matemático a utilizar letras para representar a generalização de coeficientes. 

Seu cálculo de senos tinha precisão de treze casas decimais. Além disso, na sua obra 

“Variorum de rebusmathematics”, o francês traz um equivalente ao que hoje 

chamamos de Lei da Tangente (
𝑡𝑔(𝐴+𝐵)

𝑡𝑔(𝐴−𝐵)
=

𝑎+𝑏

𝑎−𝑏
), onde 𝐴 e 𝐵 são ângulos e 𝑎 e 𝑏 são 

arcos. Porém essa relação de fato foi publicada por Thomas Fincke, matemático 

dinamarquês, no seu livro “Geometria Rotundi”.  

Mais três matemáticos merecem destaque nessa sequência. O primeiro deles 

foi John Napier (1550 – 1617), que estabeleceu regras para os triângulos esféricos, 

apesar de sua contribuição mais reconhecida foi a definição e estudo dos logaritmos 

(LOBO DA COSTA, 1997). O segundo foi Bartholomaeus Pitiscus (1561 – 1613), 

matemático, astrônomo e teólogo alemão, publicando um tratado corrigindo a tabela 

de Rhaeticus, onde pela primeira vez a palavra trigonometria aparece em uma obra 

(BOYER, 1974). O ultimo dessa lista é William Oughtred (1574 – 1660), que se 

preocupou desenvolver a trigonometria de modo simbólico.  

Coube a John Newton (1622 – 1678), em seu tratado “Trigonometria 

Britannica”, sintetizar os conhecimentos sobre trigonometria até então entendidos em 

seu tempo. Segundo Lobo da Costa (1997, p. 15), Newton “baseou-se nos trabalhos 

de Gellibrand e outros escritores” e “antecipou a tendência atual de introduzir divisões 

centesimais do ângulo nas tábuas trigonométricas”. 

Isaac Newton (1642 – 1727) concatenou estudos sobre trigonometria aos seus 

estudos sobre cálculo infinitesimal, com a sua geometria do movimento, trabalhando 

com séries infinitas e conseguindo obter a relação de 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 𝑥 e séries, além do 

processo inverso com 𝑠𝑒𝑛 𝑥. Apesar disso, John Wallis (1616 – 1703) já havia 

trabalhado com séries infinitas e equações em trigonometria antes de Newton (LOBO 

DA COSTA, 1997; ADAMEK et al., 2005). Enfatizando a contribuição de Thomas-

Fantet de Lagney (1660 – 1734), famoso matemático francês que calculou 112 casas 

decimais de 𝜋, foi o primeiro a evidenciar a periodicidade das funções trigonométricas 

e usar a palavra “goniometry”, em sentido etimológico de medida de ângulo. 

A partir de Leonard Euler (1707 – 1783) a trigonometria é incorporada à análise 

matemática. Para Lima (1991): 

 
O surgimento do cálculo infinitesimal e, posteriormente, de seu 
prolongamento teórico, a Análise matemática, veio dar uma nova dimensão 
às noções básicas da trigonometria, como seno, cosseno e às noções 
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associadas de tangente, secante, etc. Por isso, é indispensável considerar as 
funções 𝑐𝑜𝑠 𝑡 e 𝑠𝑒𝑛 𝑡 definidas para todo número real 𝑡. Ou seja, é preciso 
falar em cosseno e seno de número, em vez de um ângulo. Essa transição é 
feita por meio de uma função 𝐸, que chamaremos de função de Euler. (LIMA, 
1991, p.33). 

 
Euler definiu a função 𝐸 da seguinte maneira: Associa-se a cada ponto de um 

círculo 𝐶1 unitário e centrado na origem do plano cartesiano. O domínio é ℝ e seu 

contradomínio é 𝐶1.  A função 𝐸: ℝ ⟶ 𝐶1 associa assim a cada 𝑥 ∈ ℝ um ponto 𝑃 =

(𝑎, 𝑏) ∈  𝐶1 ⇔ 𝑎2 + 𝑏2 = 1. Lobo da Costa (1997) acrescenta: 

 
Como essa função faz a correspondência entre cada número 𝑥 e os pontos 
do círculo 𝐶1, ao número zero corresponde o ponto 𝐴 =  (1,0) e, dado 𝑥 ∈ ℝ, 

𝑥 >  0, mede-se, a partir desse ponto 𝐴, um arco de comprimento 𝑥, no 

sentido anti - horário. A extremidade do arco é um ponto 𝑃 =  𝐸(𝑥). Se 𝑥 <
 0, mede-se, a partir de 𝐴, um arco de comprimento 𝑥, no sentido horário, e 

se obtem o ponto 𝑃 =  𝐸(𝑥) correspondente. A função 𝐸: ℝ ⟶ 𝐶1consiste em 

envolver a reta ℝ como se fosse um fio inextensível sobre o círculo 𝐶1 que, 
por sua vez, é imaginado como um carretel (LOBO DA COSTA, 1997, p.16). 

 

A Figura 9 mostra como funciona esse processo de construção da função de 

Euler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Associação entre um número real e seu seno através do ponto 
correspondente no círculo 
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Fonte: Lobo da Costa (1997) 

 

Definem-se assim as funções 𝑓1: 𝐶1 ⟶ ℝ por 𝑓1(𝑃(𝑎, 𝑏)) = 𝑎 e 𝑓2: 𝐶1 ⟶ ℝ por 

𝑓1(𝑃(𝑎, 𝑏)) = 𝑏 e tomando suas compostas 𝑔 = 𝑓1 ∘ 𝐸 e ℎ = 𝑓2 ∘ 𝐸, as funções seno e 

cosseno agora podem ser definidas como um número real e não mais como um 

ângulo, como era feito anteriormente. 

Sendo 𝑎 = cos 𝑥 e 𝑏 = 𝑠𝑒𝑛 𝑥, define-se: 

𝑔: ℝ ⟶ ℝ, 𝑔(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛 𝑥 

e 

ℎ: ℝ ⟶ ℝ, ℎ(𝑥) = cos 𝑥 

 

O tratamento analítico das funções trigonométricas se encontra na obra 

“Introdutio in Analys ininfinitorium”. Nesse trabalho, considerado a obra prima da 

Análise Matemática, o seno deixou de ser uma grandeza e adquire um status de 

número, obtido pelo método da ordenada de um ponto em um círculo unitário ou pela 

série 𝑠𝑒𝑛 𝑥 = 𝑥 −
𝑥3

3!
+

𝑥5

5!
−

𝑥7

7!
+ ⋯ Demonstrou ainda que 𝑠𝑒𝑛 𝑥 =

𝑒𝑖𝑥−𝑒−𝑖𝑥

2
 e 𝑠𝑒𝑛 𝑥 =

𝑒𝑖𝑥+𝑒−𝑖𝑥

2
 (LOBO DA COSTA, 1997). 

Sobre a trajetória da trigonometria, Lobo da Costa (1997), enfatiza: 

 
Foi um longo caminho da Humanidade para chegar até a trigonometria que 
hoje ensinamos aos nossos alunos. Nesse texto não tratamos da evolução 
do conceito de ângulo que é subjacente e essencial ao desenvolvimento da 
trigonometria, nem da construção das tábuas trigonométricas ou da 
trigonometria esférica, indispensável na Astronomia. Propusemos-nos 
apenas a descortinar parte dessa trajetória. Fica a nossa mensagem ao 
professor para que, ao ensinar trigonometria, de alguma forma se discuta com 
os alunos questões que os levem a perceber que o conhecimento matemático 
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não "caiu do céu" ou surgiu pronto e acabado e que de alguma forma a 
evolução possa ser acompanhada e alguma parte do caminho feita com eles 
(LOBO DA COSTA, 1997, p.17). 

 

Pode-se perceber que o percurso da construção histórica em tela propiciou 

mudanças nem sempre tácitas. Estas foram imprecindiveis para a constituição do 

conhecimento “Trigonometria” e de suas nuances ao longo da história. Retomam-se 

as perguntas norteadoras no início dessa seção, comungando-as com as 

características entendidas nas passagens do conhecimento em questão por cada 

povo. Em relação aos direcionadores da grade de análise, o Quadro2 a seguir mostra 

em resumo como puderam ser percebidas essas direções tomadas durante a 

construção dessa subseção.  

 

Quadro 2 - Direcionadores e Marcadores Históricos 

Direcionador Marcador Histórico 

A Trigonometria como representação de 
problemas cotidianos (𝐷1). 

• Da Grécia até os Ibéricos: 
Astronomia e Engenharia 
(aplicação); Europeus em geral: O 
estudo “abstrato” da 
trigonometria; 

• Dos Ibéricos até a criação da 
imprensa: o conhecimento é 
difundido e adentra na análise 
matemática, com Euler.  

As transições dos povos sobre a 
Trigonometria como conhecimento (𝐷2). 

• Dos Gregos aos Árabes: a 
transição do conhecimento na 
Geometria (do triângulo ao 
círculo). 

• Dos árabes aos ibéricos: a 
abordagem algébrica ganha 
corpo, saindo do campo da 
Geometria e posteriormente para 
a análise matemática. 
 

A transição Bachelardiana da 
Trigonometria e o racionalismo 
aplicado10 (𝐷3). 

Dos árabes aos Europeus, a 
transição álgebra-análise: a abordagem 
foi transitando de aplicações até 
construtos teóricos sobre o 
conhecimento, fazendo a dialética 
referida por Bachelard.  

Fonte: Autor (2018) 

 

                                            
10 O referido termo será discutido na próxima subseção. 
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Desse modo, fica evidenciada a necessidade de analisar do ponto de vista 

epistemológico e o ensino habitual da trigonometria, bem como seus obstáculos em 

ambos os processos. Nesse sentido, o ponto de vista epistemológico irá repousar sua 

lente na questão de como as rupturas das transições históricas podem afetar o 

conhecimento. 

 

2.2 - Análise epistemológica 

 

Ao evocar as questões sobre a transição dos conhecimentos de trigonometria 

e, paralelamente, de funções trigonométricas se faz necessário ampliar as lentes 

sobre os obstáculos da construção de tais conhecimentos. A noção que será tratada 

nessa subseção está pautada na noção de obstáculo epistemológico11 de Gastón 

Bachelard (1996). 

Para esse autor, o entendimento de obstáculo epistemológico é desconhecido 

sobre os preceitos da educação. Desse pressuposto, afirma: 

 
Os professores de ciências imaginam que o espírito começa como 

uma aula, que é sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição 
da lição, que se pode fazer entender uma demonstração repetindo-a ponto a 
ponto. Não levam em conta que o adolescente entra na aula de física com 
conhecimentos empíricos já constituídos: não se trata, portanto, de adquirir 
uma cultura experimental, mas sim de mudar de cultura experimental, de 
derrubar os obstáculos já sedimentados pela vida cotidiana” (BACHELARD, 
1996, p.23).  

 

Nessa assertiva, Bachelard (1996) permeia a noção de obstáculo 

epistemológico no ensinar e nos recursos didáticos dentro da sala de aula. A 

Experiência primeira, os Obstáculos Substancialistas, Animistas, Verbais, Realistas e 

os Conhecimentos Unitários e Pragmáticos são exemplos de obstáculos nessa 

perspectiva que ele traz em sua obra A formação do espírito científico (TRINDADE, 

NAGASHIMA e ANDRADE, 2017). 

O filósofo deixa bem evidente nessa obra seu posicionamento sobre a perfeita 

simbiose entre o racionalismo e o empirismo (BACHELARD, 1996). Ao polarizar essas 

duas vertentes, o obstáculo epistemológico tem sua gênese, portanto é no caminhar 

junto do empirismo e racionalismo que há uma superação de tais obstáculos 

                                            
11 Tais questões serão retomadas na seção sobre erros, no presente trabalho. 
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(MOREIRA e MASSONI, 2009). O Quadro 3 mostra as principais características dos 

obstáculos epistemológicos segundo Bachelard (1996):  

 

Quadro 3 - Obstáculos Epistemológicos 

Obstáculo Característica Superação 

Experiência 
Primeira (EP) 

Algo pitoresco, 
colorido, repleto de 
imagens. 

É necessário que o 
pensamento abandone o 
empirismo imediato 
(BACHELARD, 1996). 

Verbais (OV) Fenômenos são 
explicados por meio de 
analogias, metáforas, 
expressões ou imagens, 
ocorrendo a associação 
de uma palavra concreta a 
uma palavra abstrata 
(GOMES; OLIVEIRA, 
2007). 

Desenvolvida de 
forma que este seja 
apenas um suporte para 
chegar ao conhecimento 
científico. 

Substancialista 
(OS) 

Provém do uso de 
imagens ou da atribuição 
de qualidade aos 
fenômenos. São 
atribuídas as substâncias 
diversas características, 
tanto superficiais quanto 
profundas, tanto a 
característica manifesta 
quanto a oculta 
(BACHELARD, 1996). 

Para que aconteça 
o progresso do espírito 
científico é necessário 
diminuir o número de 
adjetivos que pertence a 
um substantivo. Afinal, 
como afirma Bachelard, 
na Ciência “os atributos 
são pensados de forma 
hierárquica e não de forma 
justaposta” 
(BACHELARD, 1996, 
p.140). 

Animista (OA) Dar ‘vida’ a muitas 
representações para 
explicar determinado 
conteúdo 

Não exagerar em 
“animar” determinados 
conceitos. 

Realista (OR) A substância de 
um objeto é aceita como 
um bem pessoal. 
Bachelard (1996) afirma 
que todo realista é um 
avarento e todo avarento é 
um realista. 

Não maximizar 
exageradamente o micro 
e vice-versa. 

Unitário e 
Pragmático (UP) 

“O homem não 
sabe limitar o útil. O útil, 
por sua valorização, se 
capitaliza sem medida. Eis 
um exemplo em que a 
indução utilitária age de 

Tomar cuidado com 
generalizações sem o 
devido conhecimento do 
fenômeno. 
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modo infeliz” 
(BACHELARD, 1996, p. 
114). 

Fonte: Bachelard (1996) 

 

Tendo no horizonte tais caracteristicas e superações, serão colocados em 

xeque os marcadores de transições epistemológicas encontradas em Fonseca (2015), 

que se relacionam com a construção histórica descrita na subseção anterior e 

concatenando-os com os obstáculos supracitados acima. O Quadro 04 mostra tais 

marcadores e suas características. 

Segundo o autor (2015, p.225), as “principais característcas desses estágios, 

bem como seus marcadores possibilitaram observar o desenvolvimento do Campo 

Trigonométrico, no que se refere aos seus momentos de concepção, ascenção, 

decompassos e bifurcações”.  

 

Quadro 4 – Marcadores de Transição Epistemológica 

 

Fonte: Fonseca (2015) 

 

Enfatiza-se sobre o trato epistemológico da trigonometria a ideia central da 

noção de ângulo e como calcular sua medida (SMITH, 1958; LOBO DA COSTA, 

1997). Sua importância pode ser percebida quando se pensa na compreensão das 

razões trigométricas em um triângulo retângulo, uma vez que esses independem das 

medidas de seu lado e sim da angulação. 

No primeiro marcador, remete-se a concepção de trigonometria dos gregos, 

baseados em estudos da trigometria egípcia (BOYER, 1974). O gnômon (vide Figura 
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2) está no cerne dessa transição, ao relacionar não mais medidas como feito nas 

pirâmides do Egito (com uma vareta vertical e projeção de sombra) e sim cordas. 

Thales de Mileto calculou as pirâmides utilizando semelhança de triângulos, ainda 

com projeção de sombras. Porém seu discípulo, Pitágoras, utilizou cordas no estudo 

da acústica (LOBO DA COSTA, 1997; FEIJÓ, 2018).  

Como enfatiza Boyer (1974, p.118) “de Hipócrates a Eratóstenes os gregos 

estudaram as relações entre retas e círculos e as aplicaram na Astronomia, mas disso 

não resultou uma trigonometria sistêmica”. Hiparco pode ter sido o grande 

responsável pela transição epistemológica, quando basou-se na representação 

hexadecimal e estudou como função de arco e corda. 

Logo após, Ptolomeu no Almagesto, nos capítulos 10 e 11 do primeiro livro, a 

descrição sobre como construir a tabela de cordas, utilizando assim como Hiparco fez 

em seus estudos. Para Adamek et al. (2005, p. 5) “até que Ptolomeu introduzisse a 

base da trigonometria plana em seu trabalho, a trigonometria esférica era o principal 

ramo da trigonometria”. O Teorema de Ptolomeu enfatiza a necessidade de 

generalização no marcador visionado pro Fonseca (2015), apesar de que tanto em 

Hiparco quanto em Ptolomeu, as tabelas não davam indícios de generalizações e sim 

de casos particulares de medidas (ADAMEK et al., 2005).  

Os hindus com o Surya, mesmo não transparecendo essa necessidade de 

provas, pois provinham de Deus (BOYER, 1974) utilizaram a noção de arco metade e 

possibilitou a transição da trigonometria para a esfera (LOBO DA COSTA, 1997).  Com 

Al Battani, a trigonometria ganha espaço no círculo unitário, o que fundamenta a 

generalização para qualquer triângulo, além da construção de uma tabela de senos, 

o que mostra também a nova transição epistemológica, o que já denota um indício 

transitório no marcador terceiro de Fonseca (2015). 

Com os matemáticos Abû I’ Wêfa, árabe que organizou um sistema de provas 

e demonstrações da trigonometria e o persa al-Tûsî, que desvinculou pela primeira 

vez a trigonometria da astronomia e lhe deu status de ciência como ela própria (LOBO 

DA COSTA, 1997) temos uma possível transição epistemológica a saber: 

 

1) O trato da trigonometria agora passa das ideias de fenômenos empíricos 

para questões racionalistas (demonstrações e axiomas); 

2) A trigonometria deixa de ser uma “ferramenta” ou “modelo” para explicações 

de fenômenos para fazer parte da ciência racionalista “matemática”. 
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Os termos racionalismo e empirismo dentro da perspectiva de separação da 

trigonometria da astronomia estão em Bachelard (1975, p. 6) de forma dialética, 

quando traz a ideia de racionalismo aplicado como “um racionalismo prospector, 

muito diferente do racionalismo tradicional” e em Barborsa (2003, p.34), quando “o 

empirismo e o racionalismo estão em diálogo permanente. O racionalismo aplicado 

procura dialetizar o pensamento e esclarecer a experiência, existindo certa imbricação 

entre razão e experiência”. 

A partir desse ponto, com o declínio da Escola de Bagdad, a matemática passa 

a ser produzida na Península Ibérica, com os estudos voltados de fato para o triângulo 

esférico, porém não ainda desvinculada da astronomia, fato acontecido apenas com 

Regiomontanus no século XV (BOYER, 1974; ADAMEK etal., 2005). Com Fibonacci, 

a aplicação ou empirismo volta à tona, com o uso da trigonometria na agrimensura. 

As Tabelas Alfonsinas mostram também como a Europa ainda tratava a trigonometria 

como campo astronômico. 

Argumenta Lobo da Costa (1997, p. 12) que “no século XIV, alguns importantes 

passos foram dados para o desenvolvimento da matemática”. O trato agora era sobre 

as questões dos fenômenos naturais e sua explicação, principalmente sobre o 

movimento e a velocidade instantânea, prelúdio possivel da inserção da análise 

matemática. Com Oresme em sua obra “Treatise on the configuration of Qualities and 

motions”, pode-se notar o início do conceito de função e representação gráfica, o que 

influenciaria Regiomontanus em seus estudos sobre trigonometria (ADAMEK et al., 

2005).  

Com Purbach é que o tratamento sai da esfera e passa a caminhar em direção 

aos senos, quando computa uma tabela, remetendo ao terceiro marcador em Fonseca 

(2015). De fato, o estudioso inglês foi o mestre de Regiomontanus, que no seu 

“Tratado sobre Triângulos” aperfeiçoa a tabela de seu antecessor e acrescentou o uso 

das tangentes, além de incluir tabelas sobre estes. Segundo Lobo da Costa (1997, p. 

13) “podemos dizer que foi ele quem lançou fundações para os futuros trabalhos na 

trigonometria plana e esférica”. Essa abordagem deixa claro que o terceiro marcador 

em Fonseca (2015) tem em vista a percepção do seno na questão dos racionais 

aplicados da matemática em Bachalard (1996), quando posteriormente retornará aos 

estudos na trigonometria esférica.  
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No “Canon Doctrinae Triagulorum” de Rhaeticus, são definidas as funções 

trigonométricas como angulação e não em arcos, o que mostra a transposição do 

estudo do triângulo na esfera para os senos dentro de uma perspectiva embrionária 

da análise, mesmo ele não tendo se referido às expressões seno, cosseno e tangente 

como são conhecidas hoje (ADAMEK et al., 2005). Para Lobo da Costa (1997, p.14) 

“deve-se a Rhaeticus a introdução de secantes na trigonometria europeia e os 

cálculos de 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝜃”. Desse modo, Rhaeticus transmuta de fato a trigonometria para o 

estudo dos senos, usando a questão da angulação como cerne epistemológico. 

Coube a Viète em sua obra “Variorum de rebus mathematicis” a introdução 

daquilo que posteriormente se chamaria Lei das Tangentes (ADAMEK et al., 2005). 

Galvão et al. (2016, p. 1130) enfatizam que Viète “introduziu notações algébricas, 

fazendo com que a trigonometria assumisse um caráter moderno e analítico”. Boyer 

(1974, p.211) o apresenta como “pai de uma abordagem analítica generalizada para 

a trigonometria”. Desse modo, Viète pode ser o estudioso que inicia de fato a 

abordagem epistemológica dos senos para a análise matemática. 

Pitiscus, em seus escritos, foi o primeiro a utilizar a palavra trigonometria, sendo 

referenciado por Napier, matemático que estudou e conceituou os logaritmos como 

conhecemos hoje (LOBO DA COSTA, 1997). Já Oughtred desenvolve a trigonometria 

em termos simbólicos, porém apenas com Euler que isso se consolida (ADAMEK et 

al., 2005). Com Wallis a trigonometria é de fato inserida na análise, expressando as 

fórmulas como equações e trabalhando com séries infinitas.  

Seu trabalho teve abrangência com os estudos de Isaac Newton, quando 

expandiu o 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 𝑥 em séries infinitas e fazendo o processo inverso com 𝑠𝑒𝑛 𝑥. 

Segundo Lobo da Costa (1997, p. 15) Newton “comunicou a Leibniz a fórmula geral 

de 𝑠𝑒𝑛 (𝑛𝑥) e cos  (𝑛𝑥), tendo com isso aberto a perspectiva para o seno e cosseno 

surgirem como números e não como grandezas”. Com Thomas-Fantet de Lagney, a 

periodicidade aparece pela primeira vez na noção de ângulo e medida, quando 

começa a se transfigurar para análise matemática, num sentido etimológico (ADAMEK 

et al., 2005).  

Com Euler, a trigonometria está inserida na análise matemática, quando cria 

suas funções e assim como Viète, começa os estudos de funções trigonométricas 

ou periódicas. Euler agora define as funções aplicadas a um número e não mais a 

um ângulo como era feito anteriormente (LOBO DA COSTA, 1997), o que comunga 

com o quarto marcador em Fonseca (2015) no trato epistemológico da trigonometria.  
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O Quadro 5 a seguir mostra as principais características sobre essas transições 

epistemológicas, bem como os obstáculos que podem surgir dentro dessas 

transições.  

 

Quadro 5 – Marcadores Epistemológicos e Possíveis Obstáculos 

Marcadores de 
Fonseca (2015) 

Alguns autores 
relacionados à transição 

Obstáculos 
Epistemológicos 
possíveis 

𝑀𝑇𝐸1: Passagem dos 
casos particulares para 
uma generalização. 

Thales de Mileto, 
Pítagoras, Hiparco e 
Ptolomeu.  

EP, UP. 

𝑀𝑇𝐸2: Apelo aos 
elementos axiomáticos da 
geometria e da Álgebra. 

Al Battani, Abû I’ 
Wêfa e al-Tûsî 

EP, OV, OA, UP. 

𝑀𝑇𝐸3: a mudança de uma 
TÉCNICA12. 

Regiomontanus, 
Rhaeticus, Viète, 
Copérnico, Purbach, 
Oresme. 

Todos os 
obstáculos  

𝑀𝑇𝐸4: Incorporação à 
Análise Matemática. 

Oughtred, Wallis, 
Pitiscus, John Newton, 
Isaac Newton, Thomas-
Fantet e Euler. 

Idem 

Fonte: Autor (2018) 

 

A passagem, vista por esse prisma, sai dos fenômenos naturais à 

generalização, podendo então ocorrer muitos obstáculos nessas novas abordagens 

epistemológicas. Quanto a esses, é necessário trazer à fala de Andrade (2004): 

Na busca pelo conhecimento científico, demasiadas vezes o cientista depara-
se com dificuldades não previstas, e, tantas outras, que sequer percebe que 
o seu estudo está sofrendo alguma espécie de influência. Dificuldades são 
enfrentadas porque o ser humano vive em constante evolução e, assim como 
o conhecimento, é inacabado, devendo sofrer alterações sempre que se 
vislumbrarem possibilidades de aperfeiçoamento (ANDRADE, 2004, p. 2). 

 

Desse modo, o obstáculo epistemológico não deve ser encarado como um 

percalço e sim como uma fase na construção do conhecimento, pois este não é um 

fim em si mesmo. Esse primeiro esboço de como a trigonometria avançou dentro das 

perspectivas histórica e epistemológica e como seus obstáculos contribuíram para 

fazer dela o que ela é hoje e o prelúdio da importância do erro no pressuposto 

pedagógico. 

                                            
12 Aqui “Técnica” tem definição em Chevallard (1998), na Teoria Antropológica do Didático, a qual será 
decantada nesse presente trabalho nas próximas seções. 
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Contudo, a Figura 10 traz um mapa conceitual, retirado de Chigonga (2016), 

onde se enfatiza a construção epistemológica da trigonometria, suas ramificações e 

bifurcações.  
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Figura 10 – A Trigonometria e suas ramificações epistemológicas 

 

Fonte: Chigonga (2016)
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Tais bifurcações trazem a necessidade de se analisar os construtos 

epistemológicos, amalgamados aos históricos, em relação ao Campo Trigonométrico. 

Nota-se, de antemão, o trato angular e métrico nesse panorama como um possível 

obstáculo epistemológico e, por consequente, didático, no momento de se transpor 

esses conhecimentos para o âmbito das situações didáticas.  

Na fala de Fonseca (2015): 

Nesse sentido, repousa sobre a interpretação de tal cenário, caso seja 
considerado, o objeto de apropriação e entendimento de diferentes leitores e 
instituições que o tornam o principal subsídio para a proposição de sua 

transposição didática13, para levar até a sala de aula de Matemática 

elementos que permitam aos alunos a compreensão de fenômenos 
ondulatórios (ou circulares) (FONSECA, 2015, p. 225). 

 

Tendo então essas assertivas concatenadas, a próxima subseção se faz 

necessária ao trazer à tona a trigonometria e seu ensino habitual, bem como as 

peculiaridades dos obstáculos didáticos que emergem dentro desse arcabouço e 

trabalhos relevantes sobre tal temática. 

 

2.3 - Análise do ensino habitual 

 

Nessa subseção, gera-se a priori a necessidade de apresentar a noção de 

obstáculo14 didático de Guy Brousseau, fazendo então alusão aos obstáculos 

epistemológicos de Gastón Bachelard e na teoria da equilibração de Jean Piaget.  A 

percepção do obstáculo didático para esse autor está intrinsecamente ligada à noção 

de erros em tipo de Tarefas. 

Para Brousseau (1983) o erro é oriundo das expressões manifestadas de certas 

concepções espontâneas ou reconstruídas, que quando são adicionadas a uma rede 

de representações cognitivas, se transformam em obstáculos à aquisição e ao 

domínio de conceitos novos (ALMOULOUD, 2007).  

Aqui vale salientar o uso da palavra erro15 concomitantemente com a palavra 

obstáculo como se fosse a mesma coisa. Brousseau enfatiza nessa assertiva sobre 

o erro que gera o obstáculo, isto é, o último em função do primeiro. O autor disserta 

                                            
13 Tranposição Didática se tornou um subconjunto da Teoria Antropológica do Didático, portanto não 
será dada ênfase a tal nesse trabalho. 
14 Assim como foi feito na subseção anterior, será feito uma abrangência de tal conceito na seção sobre 
erros. 
15 Será discutido posteriormente o significado do termo “erro”. 
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que os obstáculos se manifestam pela incapacidade de compreender certos 

problemas16, da eficácia de sua resolução, ou pelos erros que, para serem superados, 

tinham a intenção de instaurar novos conhecimentos (ALMOULOUD, 2007).   

Tais erros podem ser resistentes, ressurgindo tempos depois do sujeito em 

questão abandonar o modelo inadequado de seu sistema cognitivo, tendo em vista 

que para Brousseau (1983, p. 175) “transpor um obstáculo exige um trabalho da 

mesma natureza que a implantação de um conhecimento, quer dizer, interações 

repetidas e dialéticas do aluno com o objeto do conhecimento”.  

Os obstáculos didáticos, nessa vertente, para Brousseau (1983, p. 176) 

“parecem depender apenas de uma escolha ou de um projeto do sistema educativo”. 

Eles nascem de escolhas de estratégias de ensino que permitem a construção de 

conhecimentos cujo domínio de validade é questionável, no momento da 

aprendizagem, ou até mesmo incompleto. Como discorre Almouloud (2007, p. 142) 

tais obstáculos “revelar-se-ão, mais tarde, como obstáculos ao desenvolvimento de 

conceituação”.  

Esses obstáculos são inevitáveis e inerentes com relação à transposição 

didática, apesar de que seu reconhecimento pode munir o professor rever a introdução 

escolhida para ensinar determinado conceito, visualizando assim a dificuldade vivida 

pelo discente. 

Para um movimento análogo à subseção anterior, o Quadro 6 traz um crivo dos 

principais fatores causadores de obstáculos, pela lente de Artigue (1990), decantadas 

em Almouloud (2007): 

 

Quadro 6 – Alguns fatores causadores de Obstáculos Didáticos 

Causa ou fator do obstáculo Característica 

Generalização Abusiva (GA) Assim como em Bachelard (1996) 
o obstáculo epistemológico “Unitário e 
Pragmático”, onde há uma 
generalização abusiva de certos 
domínios. Os números naturais em 
relação aos números decimais são um 
exemplo de obstáculo, pelo processo de 
continuidade de Leibniz.  

Regularização Formal Abusiva 
(RFA) 

Casos de erros como (𝑎 + 𝑏)2 =

𝑎2 + 𝑏2 e √(𝑎 + 𝑏 = √𝑎 + √𝑏. 

                                            
16 Posteriormente, na TAD, usaremos a etiologia “Tarefas”. 
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Funcionam como o exemplo anterior, 
porém estritamente formalizado. 

Fixação em uma 
Contextualização (FC)  

Quando Bachelard salienta que a 
matemática tem processos de 
paralisação. Nesse fator, a resistência 
em uma modelagem familiar é 
enfatizada.  

Aderência Exclusiva a um Ponto 
de Vista (AEPV) 

Não manifestada diretamente por 
erros, mas condizente com a 
incapacidade de tratar com eficácia ou 
dar sentido a alguns problemas. 

Amálgama de Noções (AM) Exemplo: tratamento de área e 
comprimento de figuras e variação 
destas, que são comumente igualadas.  

Fonte: Almouloud (2007) 

 

Os trabalhos que serão descritos a seguir serão categorizados segundo a 

percepção de cada autor sobre a dificuldade de aprendizagem e os obstáculos 

didáticos dentro de suas assertivas. Teses e Dissertações foram as categorias nas 

quais a pesquisa procurou evidenciar na próxima subseção, pelo fato de serem 

produções acadêmicas no topo da cadeia hierárquica. 

O critério de escolha pode ser analisado por dois prismas: 1 – Trabalhos 

relevantes sobre a temática ou que possua algum aspecto que concatene com as 

dificuldades de aprendizagem, envolvendo o Campo Trigonométrico; 2 – Diferentes 

culturas e pontos de vista sobre a Educação Matemática e o Ensino de Trigonometria. 

O primeiro critério visa entender as diferenciações de abordagem em cada 

trabalho, imbricado com o tratamento que cada pesquisador deu ao Ensino de 

trigonometria e como cada objeto de pesquisa foi construído. O segundo termo condiz 

com o meio no qual o trabalho foi desenvolvido, suas nuances e suas intempéries.  

 

 

 

2.3.1 Pesquisas (dissertações e teses) nos Programas de Pós -Graduação 

em Educação Matemática, Ensino de Ciências e Matemática e em 

Educação . 

 

A seguir, serão apresentados os raios de busca, visando programas, 

principalmente, nacionais, dentro dos parâmetros da temática. Foram pesquisados 14 
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programas nacionais, com início na região na qual o corrente trabalho está inserido. 6 

programas internacionais foram acrescentados, visando diferentes lugares na 

América do Norte, Europa, Ásia e África17. 13 trabalhos foram selecionados, trazendo 

consigo as preposições expostas no fim da subseção anterior.  

A Figura 09 informa o raio de busca dos primeiros trabalhos, em programas de 

Educação Matemática, Ensino de Ciências e Matemática e Educação. Nesse intento, 

o vermelho indica a busca ostensiva por trabalhos na Região onde se insere o 

pesquisador, tendo como pressuposto a investigação das diferenças de abordagens 

do referido tema em diferentes estados e, posteriormente, em diferentes países, onde 

a busca foi em menor nível ostensivo (pintados de amarelo). 

 

Figura 11 – Primeiro Raio de busca de trabalhos sobre ensino de 
trigonometria 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Os trabalhos encontrados nesse primeiro raio foram Fonseca (2002, 2011), 

Brito e Morey (2004) e Canindé (2006). Eles foram escolhidos nas buscas de palavras-

chave “ensino de trigonometria” e “dificuldades de aprendizagem”. A Figura 12 mostra 

a expansão do raio de pesquisa para o território nacional: 

 

Figura 12 – Segundo raio de busca de trabalhos sobre o Ensino de 
Trigonometria 

                                            
17 Os trabalhos turcos foram inseridos no continente europeu, apesar da maioria de seu 

território pertencer a Ásia. 
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Fonte: Autor (2018) 

 

Desse modo, os demais trabalhos encontrados no território brasileiro, como 

Lobo da Costa (1997), Nacarato (2003) e Fonseca (2015) que complementam o crivo 

intencionado para essa análise. Com relação aos trabalhos no exterior, com seria 

natural, o raio de busca foi aumentado, buscando além dessas palavras-chave, as 

questões sobre as diferenciações das culturas e ensino em cada país pesquisado. Os 

trabalhos de Fi (2003), Weber (2005) e Brown (2006) nos EUA; Gur (2009), Demir e 

Heck (2013), Abdulkadir (2013) e Orhum (2004; 2010) na Europa e Chigonga (2016) 

na Africa do Sul foram os que contemplaram o crivo. A Figura 13 explicita esse 

processo, assim como o fluxo de pesquisa dentro dos raios utilizados. 

A seguir, serão apresentadas as características principais desses trabalhos, 

bem como a sua concatenação com os fatores de obstáculos encontrados em Artigue 

(1990). 
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Figura 13 – Segundo raio de busca de trabalhos sobre o Ensino de Trigonometria 

 

 

 

Fonte: Autor (2018)
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2.3.2 Trabalhos sobre Dificuldades de Aprendizagem (DA) e Obstáculos 

Didáticos 

 

As dificuldades de aprendizagem se caracterizam por impedir o percurso 

natural da aquisição do conhecimento (FEIJÓ, 2018). Essas dificuldades, por se 

tornarem parte desse processo de construção e constituição do conhecimento, devem 

ser estudas e entendidas, retirando de seu status a aversão. Essas dificuldades estão 

ligadas a obstáculos didáticos, que serão decantados na subseção que concerne ao 

estudo dos erros. 

Partindo dos documentos oficiais sobre o ensino, encontra-se nos parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) encontra-se um ponto de partida crucial para o estudo 

das DA com relação à Trigonometria, pois é enfatizado no que tange à aquisição de 

habilidades e competências: 

 
Outro tema que exemplifica a relação da aprendizagem de Matemática com 
o desenvolvimento de habilidades e competências é a trigonometria, desde 
que seu estudo esteja ligado às aplicações, evitando-se o investimento 
excessivo no cálculo algébrico das identidades e equações [...] (BRASIL, 
1999, p. 257). 

 

Fonseca (2002; 2011) traz em seu arcabouço uma discussão sobre a hierarquia 

do conteúdo matemático de Trigonometria. Olhando mais afundo, o autor (2015, p.50) 

elenca alguns pressupostos em busca de uma etiologia das dificuldades de 

aprendizagem em tela, a saber: a) O enfoque puramente axiomático; b) metodologias 

de ensino obsoletas; c) desvalorização da história da trigonometria; d) a estrutura da 

apresentação nos livros didáticos e e) a estrutura institucional inadequada para os 

ambientes de aprendizagem. 

O referido autor articula as Dificuldades de Aprendizagem, com enfoque às 

Funções Trigonométricas (DAMFT), em sua Tese de Doutoramento, levando em 

consideração essas dificuldades na disciplina de Cálculo Diferencial I, que requer um 

trato diferenciado das propriedades de Funções Trigonométricas, na resolução de 

limites indeterminados (FONSECA, 2015). 

A articulação de seu trabalho fincou-se em relações com a Psicologia Cognitiva 

e a Neurociência Cognitiva, apoiando-se em lentes como Ausubel (1982), e Sternberg 

(2010). 
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Além disso, concatena trabalhos18 de alguns autores sobre a etiologia das 

DAM, como Nasser (2009) que também tentou compreender a etiologia das 

dificuldades, fazendo alusão ao desempenho dos alunos na disciplina de Cálculo I. 

Resende (2013) traz em sua fala a observação de que as dificuldades nessa mesma 

disciplina são de origem epistemológica, na articulação da geometria e as funções. 

Para esse pesquisador, a transposição das dificuldades deve acontecer no ensino 

médio, com tarefas que envolvam uma variabilidade de funções. 

Canindé (2006) tem, no cerne de seus trabalhos, a dificuldade de 

aprendizagem em trigonometria, argumentando sobre a importância desses 

conhecimentos para a compreensão dos conceitos de física clássica, sobretudo 

vetores e decomposição de forças. O referido autor (2006, p. 11) que “em 18 anos de 

trabalho com turmas de oitava série e do ensino médio, observamos a dificuldade 

apresentada pelos alunos durante as aulas de trigonometria, ou quando são 

abordados problemas a ela relacionados”. Esses problemas podem refletir no 

momento de realizar tarefas envolvendo trigonometria e física clássica. 

Brito e Morey (2004) realizam em seu trabalho uma investigação das 

dificuldades que professores do ensino fundamental sentem no trato de conceitos 

trigonométricos. No fim de suas pesquisas, enfatizam a raiz histórica dessas 

dificuldades dos professores, relacionando-a com a formação acadêmica destes, na 

perspectiva do ensino de matemática por transmissão. O excesso de formalismos ou 

precoce nessa pesquisa foi apontado com um dos maiores impasses, pois o professor 

reproduz esse mesmo formalismo em sala de aula. 

Alguns trabalhos visam entender melhor essas dificuldades por meio de 

práticas desenvolvidas na sala de aula.  Lobo da Costa (1997) em suas investigações 

elabora sequências didáticas distintas no ensino de trigonometria, com o intuito de 

verificar qual a sequência é mais eficaz para a introdução de conceitos 

trigonométricos. Nessa pesquisa, a autora utiliza dois grupos experimentais: um 

começa com a prática computacional e depois com materiais manipuláveis; o segundo 

grupo, no entanto, com a ordem invertida – consta-se o melhor desempenho no 

segundo. 

Os trabalhos dessa autora são de extrema importância, visto que em suas 

análises faz comparações entre erros e acertos nas atividades práticas. A prerrogativa 

                                            
18 Esses trabalhos podem ser encontrados em Fonseca (2015), portanto, não se encontram nas 
referências desta pesquisa. 
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principal dessa investigação é a concretização dos conceitos, já que o aprendizado 

em funções trigonométricas exige um nível alto de abstração por parte dos alunos 

(LOBO DA COSTA, 1997). Desse modo, o melhor desempenho do segundo grupo, 

que começa com a prática manipulável, se justifica. 

Nacarato (2003) analisa os diferentes usos e definições da palavra seno nos 

livros didáticos no século XX no Brasil. A autora criva esses em quatro categorias: a 

primeira predominante até o ano de 1930, ligada à geometria euclidiana; a segunda 

baseada em preceitos do cálculo vetorial e vai até o fim da década de 60; a terceira 

com advento da matemática moderna, influenciada por esse movimento e sendo 

estendida até a década de 80 e a quarta e última até o presente momento, oscilando 

entre uma categoria e outra. 

Esse trabalho se faz necessário para a compreensão do uso desse conceito 

trigonométrico, pelo entendimento histórico da ideia de seno, enfatizando que não é 

lógico usá-la de maneira aleatória e sim concatenar com os objetivos de ensino 

traçados e objetivados. 

No exterior, têm-se alguns trabalhos que envolvem tais dificuldades de 

aprendizagem, como o caso de Weber (2005), que realizou um estudo sobre um curso 

de trigonometria lecionado em uma universidade sulista nos EUA. Argumenta que 

para um determinado 𝜃, quando solicitado à aproximação de tal ângulo, a maioria de 

seus alunos não sabia responder, pois acusavam falta de informações na determinada 

tarefa. Alguns ainda argumentaram segundo o autor (2005, p. 103) que “deveriam ter 

um triângulo retângulo com informações extras”. 

O autor ainda afirma que os alunos não tinham a habilidade ou propensão de 

construir entidades geométricas para ajudar nessas situações de resolução de 

problemas (FEIJÓ, 2018). Enfatiza que: 

 
A limitação inicial na compreensão dos discentes (a despeito das 

funções trigonométricas) está relacionada às figuras geométricas e seu papel 
no entendimento dessas funções. Na relação clara destas funções com 
modelos geométricos é importante para compreendê-las (WEBER, 2005, p. 
103, tradução nossa). 

 

Orhun (2004) pesquisou em duas vertentes: no primeiro momento, com alunos 

da educação básica, onde os sujeitos não percebem um número real como um ângulo 

no argumento de uma função trigonométrica, além do uso inadequado dos radianos 

como unidade de medida e conceituação de ângulo. Após, o autor (2010) faz um 



 65 
 

 

estudo com alunos no ano inaugural de uma universidade turca, mais especificamente 

de ciências. Com relação a esses, comenta que os discentes apenas consideram 

radianos na presença do 𝜋. 

 A pesquisa ainda mostrou que há erros na conceituação do domínio da função, 

que quando perguntados a eles, a grande maioria comentou que o intervalo era de 

[0º, 360º] e não de [−1,1] (ORHUN, 2010). Comenta ainda que o trato, com as funções 

trigonométricas, é inadequado, pois são utilizadas estratégias de funções polinomiais, 

o que é algo não trivial para o aluno. Demir e Heck (2013, p. 2, tradução nossa) 

dissertam que independente da morfologia da definição da função trigonométrica, os 

gráficos destas “permanecem misteriosos” ou se resumem apenas a diagramas feitos 

em computadores. Brown (2006), com seu estudo com cento e vinte alunos 

considerados de desempenho alto, traz em seu bojo a incompletude ou fragmentação 

do entendimento de seno e cosseno com relação às coordenadas no círculo unitário, 

como proporções nos lados do triângulo retângulo ou mesmo como gráfico de 

funções. 

Fi (2003, p. 213) trabalhou com alunos no fim de curso de licenciatura em uma 

universidade nos EUA, indicando que os sujeitos possuem “compreensão mal 

desenvolvida em ramificações da trigonometria como: medida de ângulos, funções 

trigonométricas inversas, funções recíprocas, co-funções e periodicidade”, onde 50% 

dos testes trigonométricos estavam abaixo das marcações corretas (FEIJÓ, 2018). 

Abdulkadir (2013, p. 5) mostra em seu estudo na Turquia que 90% dos participantes 

não definiram corretamente radiano.  

Por fim, os trabalhos de Chigonga (2016) com alunos da educação básica no 

sul da África mostram que para valores negativos de seno, cosseno e tangente, não 

é apresentado com intepretações adequadas e há dificuldades no momento de 

localização de quadrantes e os trabalhos de Gur (2009) enfatizam que a relação 

fundamental da trigonometria (𝑠𝑒𝑛2𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃 = 1) é memorizada sem plena 

justificativa, notoriamente percebida nos sujeitos de sua pesquisa. 

 O Quadro 07 apresenta a relação dos trabalhos aqui citados e suas 

concatenações com as possíveis causas de obstáculos em Artigue (1990) 
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Quadro 7 – Concatenação entre os trabalhos e os fatores causadores de 
obstáculos 

Trabalho (s) Autor (a) e ano Obstáculo 
percebido segundo 
Artigue (1990). 

Aprendizagem em 
Trigonometria: o olhar da 
Educação Matemática; 
Aprendizagem em 
Trigonometria: obstáculos, 
sentidos e mobilizações; 
Um estudo sobre o Ensino 
de Funções 
Trigonométricas no 
Ensino Médio e no Ensino 
Superior no Brasil e 
França. 

Fonseca (2015) Todos 

Funções seno e 
cosseno: uma sequência 
de ensino a partir dos 
contextos do “mundo 
experimental” e do 
computador 

Lobo da Costa 
(1997) 

GA, RFA e AEPV 

Dificuldades no 
processo ensino-
aprendizagem de 
trigonometria por meio de 
atividades. 

Canindé (2006) FC e AEPV 

Geometria e 
trigonometria: dificuldades 
dos professores de 
matemática do ensino 
fundamental. 

Brito e Morey 
(2004) 

GA e RFA 

A definição de seno 
apresentada nos livros 
didáticos de matemática 
no século XX. 

Nacarato (2003) FC e AEPV 

Understanding of 
Trigonometric Functions. 

Weber (2005) GA, RFA, FC e 
AEPV 

Students’ mistakes 
and misconceptions on 
teaching of trigonometry; 
The gap between Real 
numbers and 
trigonometric relations. 

Orhun (2004) Todos 

A new learning 
trajectory for trigonometric 
functions. 

Demir e Heck 
(2013) 

GA e FC 
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The Trigonometric 
connection: students’ 
understanding of sine and 
cosine. 

Brown (2006) FC 

Preservice 
secondary school 
mathematics teachers’ 
knowledge of 
trigonometry: subject 
matter content knowledge, 
pedagogical content 
knowledge and envisioned 
pedagogy. 

Fi (2006) GA e AM 

A conceptual 
analysis of the knowledge 
of prospective 
mathematics teachers 
about degree and radian. 

Abdulkadir (2013) FC e AEPV 

Learners’ errors 
when solving trigonometric 
equations and suggested 
interventions from grade 
12 mathematics teachers 

Chigonga (2016) GA e FC  

Trigonometry 
Learning. 

Gur (2009) AEPV e AM 

Fonte: Autor (2018) 

 

Esse movimento se faz necessário na percepção das dificuldades de 

aprendizagem em trigonometria, bem como os principais causadores de obstáculos 

percebidos em cada trabalho. Na fala de Feijó (2018): 

A trigonometria é um tópico que carece de atenção por parte dos professores 
de matemática, tanto do ensino básico como do ensino superior, dos 
pesquisadores em educação matemática, dos autores dos livros didáticos, 
dos idealizadores do currículo escolar e, consequentemente, dos alunos. 
Essa atenção deve ser dada primeiramente pela importância histórica da 
trigonometria no desenvolvimento das ciências exatas. Do ponto de vista 
didático-pedagógico, a sua importância se dá pela sua capacidade de 
relacionar raciocínio algébrico, geométrico e gráfico proporcionando também 
o desenvolvimento da capacidade de abstração, necessária para diversos 
ramos de atuação profissional. Essa mudança no valor dado à trigonometria, 
e consequentemente à geometria, deveria proporcionar melhorias no ensino 
básico e, por conseguinte, no ensino superior (FEIJÓ, 2018, p. 54). 

 

Nessa vertente, a trigonometria precisa de fato ser analisada em relação aos 

obstáculos causados pelos erros, dentro da transposição didática que o professor faz 

para ensinar e em pensar em sua estratégia em um sistema de ensino, ou didática. A 

perspectiva trazida em Feijo (2018) tece sobre a complexidade que é exigida por parte 
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dos pesquisadores, professores e até mesmo entusiastas da Educação Matemática 

sobre a temática dos erros e o ensino e aprendizagem de trigonometria. 

A próxima seção dará cabo de apresentar lentes sobre o erro, na perspectiva 

já conhecida da Didática da Matemática, com Brousseau, Artigue, dentre outros, além 

das perspectivas neurocognitiva e psicocognitiva, trazendo alguns estudiosos dessa 

vertente e concatenando-as para uma síntese sobre essa temática.  

Além disso, outro pilar explicitado será a Teoria Antropológica do Didático de 

Yves Chevallard, que será utilizada na descrição da Atividade Matemática dentro da 

Instituição “escola”, além dos sujeitos e objetos, termos cujos terão suas definições 

abrangidas em tal seção. Alguns trabalhos relevantes nessa temática serão trazidos 

para o diálogo comungados com esses preceitos. 

Juntamente, a Atenção seletiva, como as perspectivas neurocognitiva e 

psicológica para fomentar o objetivo de tal pesquisa, com autores que visam explicar 

esse fenômeno indispensável para a aprendizagem, bem como processos que 

auxiliam o entendimento deste na perspectiva do cérebro. 

 

2.4 Fundamentação Teórica 

 

Nessa subseção, serão evocados os princípios teóricos que norteiam a 

pesquisa em curso. Primeiramente, a ênfase será dada à Teoria Antropológica do 

Didático, que está contida nos aparatos da Didática da Matemática. Essa teoria se faz 

necessária pelo fato de que a análise dentro das instituições, mais precisamente sobre 

como os sujeitos se relacionam com os objetos do conhecimento e como a Instituição 

que os contém entende essa relação.  

Os erros são, desse modo, uma parte dessa relação ou se transfiguram em 

obstáculos que impedem a relação adequada. Além disso, a hierarquia da tipologia 

das Tarefas será exposta nos Níveis de Funcionamento do Conhecimento de Robert 

(1997;1998), com o intuito de nortear por quais tipos de Tarefas a análise será dada 

e os erros que se podem encontrar nestas.   

Dando continuidade, discorre-se sobre os erros e os obstáculos, dentro dos 

estudos de Guy Brousseau, baseado nos Obstáculos Epistemológicos de Gastón 

Bachelard e da equilibração de Jean Piaget. Seus estudos concatenam os anseios de 

pensar como a questão cognitiva está inserida nas entrelinhas dos erros e obstáculos, 
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que apresentado em seguida, ainda transmutando para questões abrangentes e 

fazendo essa interação. 

Nessas bifurcações, a Atenção Seletiva demarca o estudo dessa pesquisa pelo 

fato de ser a primeira função ativa na questão da aprendizagem (LENT, 2002). Desse 

modo, a Neurociência Cognitiva tem sua importância, pois apresenta essa função 

dentro do funcionamento do cérebro, que é o órgão da aprendizagem (COSENZA e 

GUERRA, 2011).   

 

2.4.1 A Teoria Antropológica do Didático (TAD)  

 

A noção de Tarefas e tipos de Tarefas está amalgamada nos estudos de Yves 

Chevallard, mais precisamente na sua Teoria Antropológica do Didático (TAD). A 

concepção dessa teoria foi de fundamental importância para a Didática da 

Matemática, pois além de inserir a didática no campo da antropologia, sendo uma 

evolução no conceito de transposição didática (TD), direciona sua atenção para o 

estudo das organizações praxeológicas, pensadas na aprendizagem e no ensino de 

Matemática (ALMOULOUD 2007, p. 111). Seguindo essa lógica, a TAD estuda as 

relações entre sujeito-instituição-saber.  

A utilização do termo “antropológico” corrobora com a noção de como a TAD 

situa a atividade matemática, consequentemente, a matemática contida nas 

atividades humanas e instituições sociais (CHEVALLARD 1999, p. 1 apud 

ALMOULOUD 2007, p. 111).  A TAD então estuda, desse modo, estuda o ser humano 

com relação ao saber matemático e situações matemáticas. Segundo Chevallard, 

(1998, p. 92) a sua teorização dento dos pressupostos da 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”.  

Desse modo, podemos situar a TAD como um modelo de funcionamento da 

Transposição Didática (TD) e de uma extensão do ecossistema19 da sala de aula 

(SANTOS e MENEZES, 2015). A TAD amplia, dentro disso, as relações entre objetos 

de ensino, que transpassam os limites da sala de aula. Segundo o autor: 

 

                                            
19 Tal conceito será mais bem explanado adiante. 
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Na prática, as primeiras análises propostas em la transposition didactique20 

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). 

 
Para se entender a TAD, Chevallard introduz três conceitos primais dentro 

dessa teoria: Os objetos (O), as pessoas (X) e as instituições (I). Depois desses, serão 

acrescidos, a seguir, outros conceitos derivados.  

Nessa teoria, os objetos tomam posição privilegiada (SANTOS e MENEZES, 

2015), sendo que é a base para os demais preceitos. Tudo é objeto, para Chevallard. 

Fazendo uma analogia à teoria contemporânea dos conjuntos, em que tudo é 

conjunto, as pessoas (X) e as instituições (I) são objetos, o que acontece com as 

mesmas definições derivadas. 

Para Chevallard (1992), uma relação institucional é estabelecida entre uma 

instituição I (professor, aluno, etc.) e um objeto O, que dependem das posições 

ocupadas na instituição referida. Desse modo, explicita que: 

 
Um objeto existe a partir do momento 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, 
denotado de R (X, O) (respectivamente R (I, O)) a que chamarei de relação 
pessoal de X com O (respectivamente relação de I com O) (CHEVALLARD 
1992, p. 127 apud ALMOULOUD 2007, p. 115).   

  

Desse modo, o objeto O (um apagador, por exemplo) só existe a partir do 

momento que os alunos (pessoa) e a escola (instituição) o aceitam como tal, 

satisfazendo assim sua condição de existência. Mesmo parecendo óbvia, a definição 

assim pode ser contundente quando pensamos em objetos que não são reconhecíveis 

para tal instituição, como por exemplo, os quarks, os léptons e os bósons, partículas 

atômicas de estudo da Física Quântica, não existindo (ainda) para uma sala do 2º ano 

do ensino médio. 

Desse ensejo, a sala de aula possui diversos objetos que são desconhecidos 

pelos alunos (pessoa), mas que os professores conhecem (instituição) (SANTOS e 

MENEZES, 2015). As relações entre sujeito-objeto, sujeito-instituição e objeto-

instituição são nesse sentido as propulsoras da aprendizagem.  

                                            
20 Ver Chevallard, 1991. 
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Nesse ponto, Chevallard traz a definição de instituição. Para ele (1998), a 

definição é flexível, no que concerne a natureza da palavra. Podemos conotar 

devidamente essa entidade na teoria, como “uma associação ou local de caráter 

social, educativo, religioso, de ensino, etc.” (CURY, 2007). 

  Contudo, em alguns momentos objetos podem tomar a forma de uma 

instituição, o que é plausível quando pensamos na identidade mínima da teoria como 

sendo o objeto. A Escola é uma instituição que possui outras instituições agregadas, 

como a sala de aula, a biblioteca e o professor (que também pode ser uma pessoa). 

Como esse conceito é flexível dentro da teoria, Chevallard explicita-o como 

dispositivos ou estruturas heterogêneas (CHEVALLARD, 1998; SANTOS e 

MENEZES, 2015). Essas instituições impõem aos sujeitos participantes suas regras, 

ou formas de pensar que são próprias de cada uma. Essa heterogeneidade sugere 

múltiplas relações entre pessoas X e objetos O, contidos em I. Analisando essas 

relações: 

(...) A cada instituição I está associado um conjunto de objetos 𝑂1, 
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 de outro 
modo, existe para I, quando I define uma relação (institucional) com O 
(CHEVALLARD, 1999, p 225).  

 

Cada objeto O se relaciona com as instituições I de acordo com sua morfologia. 

Por exemplo, matrizes e determinantes em uma empresa de programação podem ser 

entendidos como objetos fundamentais para rotação e translação de figuras. Já para 

um departamento de matemática de uma universidade pode significar estudos 

avançados na álgebra linear. Assim sendo, o objeto O pode tecer diferentes relações, 

de acordo com a instituição, nascendo 𝑅1(𝑂),𝑅2(𝑂), 𝑅3(𝑂), sucessivamente. Esse 

desenvolvimento pode se atenuar, do mesmo modo que pode vir a se degradar ou 

desaparecer. 

Tomando uma extensão da noção de tempo didático21, Chevallard cria um 

termo primitivo denominado Tempo Institucional 𝑡 = 𝑡1, que seria o tempo noosférico22 

de cada instituição (SANTOS e MENEZES, 2015), isto é, o ritmo que cada instituição 

determina ao seu funcionamento. Desse modo:  

 

                                            
21 Ver La Tranposition Didactiqué 
22 Podemos definir a Noosfera na TD como “o centro operacional do processo da transposição” 
(CHEVALLARD, 1991, p.34). 
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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 de𝑡1 
(CHEVALLARD, 1999, p 225). 

 

Para entender melhor essas relações, precisa-se agora incluir a noção de 

Contrato Didático, oriundo dos estudos de Guy Brousseau, que se configura como as 

expectativas que existem dentro das relações dos sujeitos X com os objetos O da 

instituição I. Chevallard tece: 

 
Podem agora ser definidas duas noções essenciais (que não são termos 
primitivos). Elas derivam, naturalmente, das noções 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) (CHEVALLARD, 1999, p 226). 

 

Chevallard também define o conceito de “pessoa”, que tem é o produto de 

outras duas estâncias, a saber: o Individuo e o Sujeito. O primeiro seria a parte mais 

primitiva, onde não se sujeita nem muda em relação aos objetos e as instituições.  

 

2.4.2 Organização Praxeológica 

 

Na referida teoria, as noções de (tipos de) Tarefa, (tipos de) Técnica, 

Tecnologia e Teoria são necessárias para a modelagem das práticas sociais, mais 

precisamente, as atividades matemáticas, alicerçando-se em três postulados, a saber: 

1 - Toda prática institucional pode ser analisada sob diferentes pontos de vista 
e de diferentes maneiras, em um sistema de tarefas relativamente bem 
delineadas. 
2 - O cumprimento de toda Tarefa decorre do desenvolvimento de uma 
técnica.  
3 - A ecologia das Tarefas, quer dizer, as condições e restrições que permitem 
sua produção e sua utilização nas instituições. (ALMOULOUD 2007, p. 116-
118). 

 

Entende-se aqui a palavra técnica como a “forma de fazer” uma determinada 

Tarefa 𝑇, não precisamente um procedimento ou método algorítmico. As Tarefas são 

indicadas por um verbo de ação, como por exemplo, calcular, decompor, resolver, 

somar, que não definem o conteúdo em estudo. Entretanto, quando é feita a assertiva 

“resolver uma equação fracionária” caracteriza um tipo de Tarefa, em que se 
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encontram determinadas tarefas, como por exemplo, “decompor a fração 7/9 em 

frações mais simples” (SILVA, 2005 apud ALMOULOUD, 2007). 

Ainda nesse pressuposto, Chevallard enfatiza que para determinada Tarefa, 

existe um número limitado de Técnicas 𝜏, reconhecidas pela instituição que 

problematizou essa Tarefa (ALMOULOUD, 2007), mesmo havendo a possibilidade de 

Técnicas alternativas em outras instituições. Desse modo, a Técnica se torna rotineira 

quando não apresentam mais problemas em sua realização. Para a produção de 

técnicas, é necessário existir uma Tarefa que problematize, estimulando assim o 

aparecimento de uma nova técnica.  

Alicerçando-se nos dois primeiros postulados, obtém-se então o bloco prático-

técnico [𝑻, 𝝉],  constituído por um tipo de Tarefas e por uma Técnica, identificado 

como um saber-fazer (CHEVALLARD 2002, p. 3; FONSECA 2015, p. 152). Em relação 

ao terceiro postulado, que fala sobre a ecologia das Técnicas, ou seja, que haja uma 

plausibilidade mínima para que esta funcione dentro de uma instituição, temos a 

noção de Tecnologia 𝜃 da Técnica. A mesma plausibilidade deve existir nesta, nesse 

caso, denomina-se Teoria da Tecnologia. De modo análogo, define-se o bloco 

teórico-lógico [𝜽, 𝚯], que constitui o saber ou as justificações (ecologias) das tarefas 

e tecnologias, alicerçadas no terceiro postulado da TAD.  A Figura 14 mostra essa 

hierarquia: 

 

Figura 14 - Modelo praxeológico de Chevallard (1998) 

 

Fonte: Fonseca (2015) 

 

O saber-fazer não pode existir em uma instituição de modo isolado, pois toda 

técnica exige uma justificativa, um discurso no âmbito do “logos”, um discurso lógico 

(ALMOULOUD, 2007). A tecnologia, desse modo, dita quais as “regras do jogo” para 
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a existência da Tarefa dentro da instituição 𝐼. Sobre tal assertiva, Almouloud (2007), 

afirma: 

Assim qualquer bloco tarefa/técnica vem sempre acompanhado de algum 
vestígio de tecnologia. Por exemplo, na aritmética elementar, às vezes, o 
discurso tem a função dupla de ser técnica e tecnologia, pois permite, ao 
mesmo tempo, encontrar o resultado e justificar que tal resultado está correto. 
Chevallard (1999, p. 226) cita o seguinte exemplo de discurso que tem essa 
função: Se 8 chupetas custam 10 euros, 24 chupetas, ou seja, 3 vezes mais 
chupetas custarão 3 vezes mais, ou seja, 3 vezes 10 euros (ALMOULOUD, 
2007, p. 116). 

 

Ao conjunto dessas terminologias supracitadas acima se denomina uma 

Organização Praxeológica (ou Praxeologia Pontual) (ALMOULOUD, 2007). A palavra 

origina-se do grego, práxis e logos, prática e razão respectivamente. Em qualquer 

instituição, a prática humana está sempre associada de um discurso (ou plausibilidade 

discursiva) desenvolvido e de um logos que o apoia no sentido argumentativo, dando-

lhe razão. 

Segundo Almouloud (2007, p. 117) ao considerarmos a organização 

praxeológica do ensino médio, por exemplo, pode-se falar “de uma organização 

praxeológica pontual, que diz respeito a certo tipo de problema (Tarefa) de 

proporcionalidade, respondendo a seguinte questão: como resolver esse problema?”. 

Quando se fala de organização local, entende-se sobre a resolução tipológica de certo 

problema; utilizando o exemplo de Almouloud (2007), à resolução de diversos tipos 

de problemas de proporcionalidade. 

Em relação aos aparatos que definem ainda inseridas no exemplo de 

Almouloud (2007), as noções de função numérica, representando um setor da 

matemática que é ensinada no Médio, têm uma organização regional, focando numa 

teoria e não somente numa tecnologia (SANTOS e MENEZES, 2015). Completando 

essa linha de raciocínio, temos a organização global, que pode envolver mais de uma 

teoria de um setor matemático.  O Quadro 08 sintetiza a ideia trazida por Chevallard 

(1998)23: 

 

Quadro 8 - Organização praxeológica na TAD 

Organização Definição Exemplo 

                                            
23 Essa perspectiva pode ser comungada com os Níveis de Funcionamento do Conhecimento de Robert 
(1998), decantados posteriormente nessa pesquisa. 
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Pontual Um caso 
específico dentro de uma 

tipologia de Tarefas 

Como resolver 𝑥 +
4 = 10 

Local A(s) resolução 
(ões) da tipologia de 
Tarefas 

Como resolver 
𝑎𝑥 + 𝑏 = 0, com 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ e 
𝑎 ≠ 0. 

Regional A noção de 
determinado conteúdo 
pertencente a um setor da 
Matemática (Análise, 
Álgebra ou Geometria). 

Uma fábrica produz 
um material a R$ 12,00 a 
unidade mais R$ 3,40 
como custo adicional. 
Quantas unidades 
deverão ser produzidas 
para se ter um custo 
abaixo de R$ 200,00?  

Global Envolve a noção de 
mais de um setor do 
conhecimento 
matemático. 

Calcular o custo de 
um preenchimento de 
uma cisterna cilíndrica, 
onde o raio da base mede 
o triplo da média entre o 
tamanho da circunferência 
e a altura. 

Fonte: Autor (2018) 

 

Desse modo, quando se fala em saber, pensa-se em uma organização 

particular, permitindo que ele funcione no “jogo” da instituição, funcionando como uma 

máquina de produção epistemológica (ALMOULOUD, 2007). De acordo com Bosch, 

Gascón e Chevallard (2004), reconstruir uma teoria matemática institucionalmente 

pressupõe elaborar uma linguagem em comum, permitindo a descrição, justificação e 

produção de tecnologias da organização local e a regional, integrando-as. 

O processo de construção, bem como o de reconstrução escolar de uma 

organização local deve seguir a ecologia das Tarefas, seguindo os apontamentos de 

Silva (2005) e Almouloud (2007), a saber: 

• Uma OML (local) deve responder a questões que não podem ser 
respondidas por nenhuma Organização Matemática Pontual (OMP), que 
constitui sua razão de ser; 

• O processo de reconstrução deve ter momentos exploratórios que 
permitam comparar variações das técnicas que aparecem ao abordar as 
diferentes Tarefas; 

• A exploração de uma OML deve incidir em um verdadeiro trabalho da 
técnica, provocando seu desenvolvimento progressivo; 

• Na reconstrução de uma OML devem aparecer novas questões 
matemáticas relativas às diferentes técnicas que irão surgindo 
(questionamento tecnológico); 

• No processo de reconstrução de uma OML, é necessário institucionalizar 
os componentes explícitos da organização, não isolados, mas no 
conjunto da organização; 
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•  É preciso avaliar a qualidade dos componentes da OML construída. Esta 
avaliação mostrará a necessidade de articulá-la com outras OML, para 
constituir uma OMR (ALMOULOUD, 2007, p. 118). 

 

Silva (1999, p. 99) explica que essa construção se dá importante pelo fato de 

que “se pode observar a integração dos tipos de Tarefas, ter uma gama de escolhas 

para as técnicas e critérios para escolher e independência dos ostensivos que 

integram as técnicas”. Desse modo, podemos entender que há um crivo para os 

objetos que serão manipulados durante uma resolução.  

Além dessas assertivas, Silva (1999) discorre em sua fala outras 

consequências sobre a manutenção da ecologia dessas Tarefas, como por exemplo, 

a existência de Tarefas e técnicas reversíveis, interpretar a aplicação de determinada 

técnica e a existência de tarefas matemáticas abertas, o que pressupõe a questão 

epistemológica da TAD, além da didática.  

Nessas múltiplas interconexões, se faz necessário analisar a classificação que 

se dá aos objetos que compõe o conhecimento e as organizações matemáticas dentro 

da instituição escola. 

 

2.4.3 Objetos Ostensivos e Não Ostensivos 

 

Tendo em vista as relações entre o desenvolvimento de uma organização 

praxeológica presentes em uma instituição, bem como as intempéries envolvidas com 

os objetos trabalhados nessa mesma, Bosch e Chevallard (1999) indexam uma dupla 

funcionalidade a esses, denominados objetos ostensivos (𝑂𝑂) e não ostensivos 

(𝑂𝑛𝑜). Essa distinção é fundamental para entender a ecologia das Tarefas na 

instituição em estudo. 

O primeiro remete a todo objeto que contém materialidade, em uma 

sensibilidade e uma realidade que pode ser percebida pelo sujeito, ou seja, todo e 

qualquer objeto manipulável em uma atividade matemática. O segundo é de caráter 

abstrato, tendo como exemplo as ideias, as noções e os conceitos. Esses só são 

vislumbrados de acordo a manipulação de objetos ostensivos associados, tais como 

uma frase, um discurso, uma equação, etc.. 

Em Fonseca (2015) encontra-se um crivo objetos ostensivos, baseando-se o 

autor nos estudos de Chevallard (1994). O Quadro 9 detalha esse crivo: 
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Quadro 9 - Crivo dos objetos ostensivos 

Objeto Características 

Materiais (OM) Uma caneta, um compasso, um 
sólido, etc. 

Gestuais (OG) Um gesto. 

Discursivos (OD) Genericamente, o discurso. 

Gráficos (OGr) Desenhos, grafos, esquemas, etc. 

Escriturais (OE) Escritas e os formalismos 
Fonte: Fonseca (2015) 

 

No cerne da dialética ostensivo/não ostensivo, a qual será designada por 

∆ (𝑂𝑜, 𝑂𝑛𝑜), se situa a questão da manipulação. Bosch e Chevallard (1999) designam 

esse termo ao uso possível dos objetos ostensivos em detrimento aos não ostensivos, 

para diferenciá-los, tendo em vista apenas a manipulação dos primeiros 

(ALMOULOUD, 2007; FONSECA 2015). Isso condiz com a fala de Almouloud (2007): 

A notação �⃗� e a palavra “vetor”, por exemplo, são objetos ostensivos, 
enquanto a noção de vetor é um objeto não ostensivo, pois é impossível 
manipulá-lo (no sentido referido na TAD). Pode-se torna-lo presente na 
manipulação de certos objetos ostensivos que lhe são associados, como a 
notação �⃗⃗⃗�, por exemplo, (ALMOULOUD, 2007, p. 120).  

 

Fonseca (2015), em seus estudos, traz a noção de manipulação de objetos 

ostensivo/não ostensivo em duas subcategorias, a saber: O objeto ostensivo pode ser 

manipulado, como visto anteriormente, o que remete a notação 𝑶𝟎 → 𝒎, objeto 

ostensivo manipulável. Em contrapartida, os objetos não ostensivos, como as noções, 

conceitos, ideias, não podem ser manipuláveis, mas sim evocados24, de acordo a 

manipulação dos objetos ostensivos associados. Desse modo, designa-se por 𝑶𝒏𝒐 →

𝒆.  

Essas duas noções são fundamentais para a ∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜), pois ao resolver uma 

Tarefa específica, o sujeito deve manipular/evocar os objetos dentro de uma técnica, 

justificada por uma tecnologia e teoria, ou seja, inseridas em uma organização 

praxeológica. O Quadro 10 a seguir traz um exemplo sobre essa dialética na resolução 

de uma (Tarefa) equação trigonométrica do tipo 𝑠𝑒𝑛 𝑥 = 𝑎: 

 

                                            
24 Essas questões serão decantadas na subseção sobre atenção seletiva, sugerindo então essa 
interconexão entre manipulação e evocação. 
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Quadro 10 - Constituição de uma técnica 𝝉: a dialética ∆ (𝑶𝟎, 𝑶𝒏𝒐) a partir de 
Fonseca (2015) 

Tarefa t Achar as soluções 
da equação 𝑠𝑒𝑛 𝑥 = 𝜋 

 

Tipo de Tarefa Resolver a 
equação do tipo “𝑠𝑒𝑛 𝑥 =
𝑎, 𝑎 ∈  ℝ”. 

 

Técnica 𝝉 𝑶𝒐 → 𝒎 Visualizamos no 
círculo trigonométrico os 
pontos onde o seno é igual 
a 𝜋. 

 OD, OG, OGr 
(quando é utilizado o 
círculo trigonométrico) e 
OE (a solução algébrica 
da equação) 

 
Reside aqui a ∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜), onde são 

interconectados os dois tipos de objetos dentro da 
organização praxeológica. 

 

𝑶𝒏𝒐 → 𝒆. A noção de 
equação trigonométrica e 
do círculo trigonométrico 
em questão, mencionada 
em OGr e OE 

Fonte: Autor (2018) 

 

Tendo em vista essa composição dialética entre ostensivos e não ostensivos, 

manipulando o primeiro e o segundo estamos evocando (FONSECA, 2015). Essa 

perspectiva na AM tem-se a manipulação dos ostensivos regulada pelos não 

ostensivos, que fazem com que os objetos não ostensivos se tornem parte da 

atividade, de forma imperceptível, em primeira instância. Isso devido ao nível de 

evocação, que em determinada instituição pode estar mais explicito para o sujeito (a 

despeito da produção de conhecimento em Universidades, Institutos Superiores em 

geral). 

Para Almouloud (2007, p. 121) “vários objetos ostensivos aparecem na 

realização de uma atividade matemática sem que possam ser ativados 

individualmente, porque suas funções são distintas e dependem da técnica adotada”. 

Essa asserção mostra que na organização matemática, os objetos ostensivos ligados 

a uma noção ou ideia não são únicos: uma tarefa pode exigir a manipulação de um 

ou mais ostensivos. 
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Essa dialética ∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) pressupõe, segundo Bosch e Chevallard (1999) um 

estudo das funções cognitivas no sentido de que a Tarefa já é algo dado e evidente 

(ALMOULOUD, 2007), isto é, as tarefas matemáticas em uma instituição contem 

técnicas já determinadas. Para esses autores, as dificuldades encontradas nesses 

registros25 ostensivos (que podem ser uma produção de discurso) ou de trabalhos de 

coordenação e inter-relação entre dois tipos de registro (dedução de uma fórmula 

através de um gráfico) são dificuldades cognitivas (BOSCH & CHEVALLARD, 1997; 

ALMOULOUD, 2007). 

Corroborando com essa afirmativa, Almouloud (2007, p. 122) enfatiza que:  

 
O que é apresentado como mudança de registros que só dependeria do 
funcionamento cognitivo do sujeito é visto na teorização de Bosch e 
Chevallard como uma prática cuja realização efetiva deve ser ligada à 
existência de uma praxeologia matemática pontual, construída em torno de 
certo tipo de problema e cujos erros de execução não podem ser 
entendidos, de antemão, sem conhecer os elementos dessa praxeologia 
que foram disponibilizados aos alunos observados 
Referir-se unicamente ao funcionamento cognitivo consiste, na realidade, em 
outra forma de naturalização e de ocultação da técnica matemática que 
permitiria realizar a Tarefa da praxeologia construída (ALMOULOUD, 2007, 
p. 122, grifo nosso). 

 

Esse gancho existente na TAD enviesará dois caminhos, a saber: o estudo dos 

erros de execução das Tarefas de uma praxeologia, partindo do ponto de vista da 

Didática da Matemática e concatenando-o com a Psicologia Cognitiva; a questão dos 

elementos disponibilizados para o aluno, em que a questão dos estímulos dentro da 

Neurociência Cognitiva será evocada para se entender a primeira função cognitiva da 

aprendizagem, no caso a matemática, que é a Atenção Seletiva desses elementos 

apresentados na praxeologia. 

 As próximas subseções, respectivamente, trarão lentes que discutem sobre 

essas duas vias de percepção do erro em Tarefas e sobre a função cognitiva “Atenção 

Seletiva”, para amalgamar o que concerne o objetivo desse trabalho. Porém, antes 

disso, se faz necessário apresentar as tipologias das Tarefas nos dos Níveis de 

Funcionamento do Conhecimento de Robert (1997;1998), que norteiam sobre o nível 

apresentado e de onde partirá a análise dos erros apresentados em tais Tarefas. 

 

2.4.4 Níveis de Funcionamento do Conhecimento (NFC)  

                                            
25 Chevallard refere-se em seus estudos a questão dos registros de representação semiótica de Duval, 
teoria que não foi enfatizada nesse trabalho, não cabendo em seu escopo e intenção. 
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Nos preceitos supracitados anteriormente, decantados na TAD e sua análise 

das organizações matemática e didática, dentro de instituições, sujeitos e objetos, 

encontra-se o seu cerne na sala de aula, onde nitidamente se encontra a atividade 

matemática, a partir das praxeologias. As Tarefas, como o pressuposto inicial, são 

importantes para esse entendimento da AM, bem como sua tipologia. O trabalho da 

pesquisadora francesa Aline Robert traz esse aporte teórico, apresentando as 

classificações e características, obedecendo a uma hierarquia nessa análise didática 

e epistemológica. 

No caso das funções trigonométricas, estende-se essa vinculação aos tipos de 

Tarefas apresentados aos alunos nas situações didáticas26, na construção do 

conhecimento trigonométrico. Fonseca (2015, p. 162) afirma que “verificou-se nas 

abordagens da pesquisadora francesa Aline Robert a possibilidade de investigar como 

as tarefas apresentadas aos estudantes, se comportam em relação à estrutura 

hierárquica decorrente de uma análise epistemológica diretamente, vinculada às 

noções das Funções Trigonométricas”.  

Essa assertiva mostra então como os Níveis de Funcionamento do 

Conhecimento (NFC) de Robert (1997,1998) são entendidos: uma construção 

tipológica (epistemológica e didática) dos tipos de Tarefas, organizando-as de forma 

hierárquica na epistemologia matemática, seja no Ensino Básico ou Superior 

(FONSECA, 2015).  

A autora enfatiza que essa classificação auxilia na percepção da construção do 

conhecimento e da aprendizagem matemática, compreendendo os mecanismos que 

envolvem esses preceitos, dividindo assim em três categorias, explicitadas no Quadro 

11: 

 

 

Quadro 11 - Níveis do Funcionamento do Conhecimento de Robert 
(1997,1998) 

NFC Características Exemplo 

Nível Técnico (NT) Aplicação imediata 
de teoremas, 
propriedades, definições e 

Calcular:  

a) 𝑠𝑒𝑛
𝜋

2
 

b) 𝑠𝑒𝑛 𝜋 

                                            
26 Aqui se pode transmutar o preceito apresentado por Guy Brousseau na Teoria das Situações 
Didáticas, porém com menor profundidade. 
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fórmulas, para a resolução 
de um tipo de Tarefa.  

Nível Mobilizável 
(NM) 

Mais amplo que o 
anterior: aplicações 
simples e propriedades da 
teoria em questão 
apresentadas 
explicitamente. 

Para quais valores 
de 𝑚 o número real 𝑥 
satisfaz as igualdades? 

a) 𝑠𝑒𝑛 𝑥 = 3𝑚 + 2 

b) sec 𝑥 = 2 + 𝑚2 
 

Nível Disponível 
(ND) 

Não há nenhuma 
indicação: o aluno deve 
descobrir por si mesmo as 
ferramentas necessárias 
para a resolução 

Vide Figura 15 

Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 15 – ND na AM 

 

Fonte: Fonseca (2015) 

 

Fica evidenciado que a atividade matemática exercida nesses níveis é de 

caráter individual, nas análises praxeológicas da organização matemática em xeque. 

Esses níveis estão em projeção com a análise de erros em tipo de Tarefas nesse 

crivo, a priori, na resolução de cada sujeito, buscando por sua adequação dentro da 

instituição (SANTOS e MENEZES, 2015).  

Com isso, se faz necessário apresentar o aporte teórico, com lupas que 

discorrem sobre o erro, seja ele nessas tipologias ou contendo a possibilidade de 

concatená-las. Será apresentada a perspectiva da Didática da Matemática, com os 

estudos de Brousseau (1983), que já foram apresentadas na subseção que se adequa 
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a EDC, porém nesta subseção serão imbricadas as discussões de lentes também da 

Psicologia Cognitiva. 

 

 

2.4.5 Erros e Obstáculos Didáticos 

 

Desde a Roma Antiga que já se dizia: Errare humano est (Errar é humano). 

Essa frase recaiu frequentemente no nosso cotidiano como algo aversivo, dotado em 

seu bojo como “um obstáculo a se superar”. Na escola e, mais especificamente, na 

sala de aula de matemática, errar é terminantemente proibido, pois endossa o 

pressuposto do discurso de que “um sinal na matemática faz toda a diferença”. O erro 

é ainda visto como uma anomalia a ser vencida. 

Essa discussão então se torna válida na questão da aprendizagem, mais 

precisamente a matemática. Pinto (2000), fala sobre o erro como estratégia didática 

para os professores de matemática, dentro da perspectiva da sala de aula.  A autora 

percorre seus estudos baseando-se na didática francesa27, mais especificamente a 

Teoria das Situações Didáticas de Brousseau. Ainda segundo Pinto (2000, p. 28) “o 

erro tem sido um vigoroso objeto de estudo para a educação matemática, e começa 

a ser tratado como uma possibilidade e uma realidade permanente na construção do 

conhecimento”.  

 Rico (1995) comenta acerca da historicidade do estudo do erro em 

matemática, enfatizando sobre os trabalhos iniciais na Alemanha e na União 

Soviética, desde o início do século XX até meados dos anos 70. Sobre isso: 

 
[...]. Assim o estudo realizado por Kuzmitskaya localizou quatro causas de 
erros: (1) insuficiência da memória de curto prazo; (2) compreensão das 
condições iniciais do problema; (3) ausência de regras verbais para a 
realização de cálculos; (4) uso incorreto das quatro operações básicas. Da 
mesma forma os trabalhos realizados por Menchinskaya apontam 
coincidentemente 4 tipologias: (1) a realização incorreta de uma operação; 
(2) a compreensão conceitual insuficiente; (3) a distração, que prova erros 
mecânicos; (4) a aplicação de regras algorítmicas indevidas (KUZMITSKAYA 
e MENCHINSKAYA apud RICO, op. cit.,1995 p. 80) 

 

                                            
27 A área do conhecimento conhecida como Didática da Matemática originou-se nas atividades 
desenvolvidas nos Institutos de Investigação sobre o ensino de Matemática (IREM), na França, a partir 
dos anos 60. 
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O mesmo autor ainda destaca alguns trabalhos nos EUA, como os de E. L. 

Thorndike, intitulado Psicologia da Aritmética, onde o autor traz um trabalho de 

vanguarda sobre estudo de erros que ocorrem nas operações aritméticas básicas e 

na Alemanha, também no campo da psicologia, só que na área da introspecção, com 

os trabalhos de Weiner, que fincou seus estudos sobre padrões explicativos para os 

equívocos individuais em diferentes idades, mostrando essa correlação entre as 

famílias, a consistência desses erros, as similaridades e por fim causas emocionais. 

Cury (2007), fala acerca da análise de erros e como podemos aprender com as 

respostas dadas pelos alunos. A autora também faz um resgate histórico dessa 

análise, com diversos autores, entre educadores matemáticos, psicólogos e até 

mesmo matemáticos. Poincaré (2000), acerca do erro, questiona: 

Como é possível o erro em matemática? Uma mente sadia não deveria 
cometer uma falácia lógica e, contudo, há muitas mentes excelentes que [...] 
são incapazes de seguir ou repetir sem erro as demonstrações matemáticas 
que são mais extensas, mas que, no fim das contas, são somente uma 
acumulação de raciocínios curtos, análogos àqueles que fazem tão 
facilmente. É necessário acrescentar que os próprios matemáticos não são 
infalíveis? (POINCARÉ 2000, p. 85-86 apud CURY 2007, p. 23) 

 

Nesse sentido, Poincaré prefere narrar suas experiências próprias no quesito 

da invenção. Para ele, no momento do lazer, quando deixou de pensar sobre 

problemas a serem resolvidos, conseguiu chegar numa resposta plausível (CURY, 

2007). Essa questão exalta sobre a solução em um momento de inspiração, que 

podem estar relacionados, segundo o matemático, com o inconsciente e o consciente, 

mostrando que o erro também pode estar nessa relação. 

Sobre essas colocações, D’Amore (2005) enfatiza que o “conhecimento” antigo 

está ligado a uma ideia que teve sucesso na resolução de um problema precedente, 

onde há uma tendência a conservá-la, mesmo que se mostre ineficaz na aplicação a 

um novo problema. Ou seja, o aluno tende a repetir a mesma forma que resolveu o 

exercício anterior; quando não o consegue, distorce os caminhos da resolução por 

essa percepção equivocada. 

Os estudos sobre os Obstáculos de Brousseau estão, dentro da assertiva 

supracitada, baseados no estudo da psicogenética e psicologia social, de Jean Piaget, 

entendendo a aprendizagem na questão da ação (ALMOULOUD, 2007). A noção do 

desequilíbrio de Piaget, onde os conhecimentos saem de um estado de equilibração, 

passando por fases transitórias, onde esses conhecimentos anteriores não 
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“funcionam bem”. Superar esse estágio significa, nessa teoria, que houve uma 

reorganização dos conhecimentos, integrando-os aos existentes. 

 

Figura 16 - Desequilíbrio de Piaget 

 

 

Fonte: Almouloud (2007) 

 

As pesquisas em Didática da Matemática também estão amalgamadas na ideia 

de Gastón Bachelard, sobre a noção de representação espontânea dos fenômenos 

físicos. Para esse autor (1938), qualquer que seja a idade do indivíduo, o seu espírito 

nunca está completamente vazio, mesmo as suas representações apresentarem-se 

como obstáculos a priori de um conhecimento. Já no campo psicossocial, que deu 

continuidade aos estudos de Piaget, a noção de “conflito sócio cognitivo” é discutida, 

como hipótese na facilitação de aquisição de conhecimentos (ALMOULOUD, 2007). 

Sobre a questão do erro e aprendizagem matemática dentro dessas assertivas, 

Almouloud (2007) enfatiza: 

Com relação à aprendizagem de conceitos matemáticos, a maioria dos 
pesquisadores em didática da matemática defende a ideia de que um dos 
fatores que mais influenciam essa aprendizagem é o tratamento que o 
professor dá ao erro do aluno. Tal tratamento está intimamente ligado à 
concepção de aprendizagem que esse professor tem (ALMOULOUD, 2007, 
p. 130). 

 

Nessa perspectiva, na concepção de “massa mole”, há uma proibição na 

passagem pelo erro no processo de aprendizagem, isto é, evita-se o erro para não o 

gravar no espírito do aluno. O professor, nesse caso, apresenta apenas a maneira 

correta de ser resolver uma Tarefa, não corrigindo a raiz do erro. Já o conceito de 

“empty head” ou cabeça vazia, revelaria uma falta de conhecimento do aluno ou 

insuficiência. O conhecimento que possui não dá conta de captar as novas 

informações, pois não está devidamente construído. Na concepção dos “pequenos 

passos” também se evita o erro, porém quando acontece é atribuído ao percurso 
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(ALMOULOUD, 2007). Tal progressão não previu que um dos passos necessários 

para aquisição do conhecimento não estava acessível ao aluno. 

O professor, nesse intento, deve compreender as dimensões do que é de fato 

aprender. Brousseau (1983) enfatiza esse processo, discorrendo sobre: 

 
O significado de um conhecimento matemático – não apenas pela coleção de 
situações em que esse conhecimento é realizado como uma teoria 
matemática [...] – não apenas pela coleção de situações em que o sujeito 
encontra como caminho de solução, mas também pelo conjunto de 
concepções, de escolhas anteriores que ele rejeitou, dos erros que ele evitou, 
da economia que ele procura, as formulações que ele retoma, etc. 
(BROUSSEAU, 1983, p. 170, trad. nossa).  

 

Parte-se então de uma perspectiva do erro na aquisição de novos 

conhecimentos e suas condições de uso, corroborando com Almouloud (2007) quando 

enfatiza que é na resolução de problemas que se vê revelado o significado que o aluno 

atribuiu à determinada noção matemática. Com isso, o Quadro 12 a seguir mostra a 

concatenação entre essa afirmativa e as questões da TAD com relação à dialética 

∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜): 

 

Quadro 12- TAD e os erros 

Concepção de 
erro 

Característica TAD 

Massa Mole (MM) Proibição na 
passagem pelo erro no 
processo de 
aprendizagem. 

Na manipulação 
entre ostensivo e não 
ostensivo não se abre 
caminho para distorções, 
hipotéticas ou não, 
apenas a maneira correta. 

Cabeça Vazia (CC) Falta de 
conhecimento do aluno ou 
insuficiência. 

A manipulação não 
é bem sucedida, pela 
insuficiência de 
conhecimentos ou pelo 
não entendimento da 
praxeologia que envolve a 
Tarefa em questão. 

Pequenos Passos 
(PP) 

Evita-se o erro 
assim como em CC, 
porém culpa-se o percurso 
da construção do 
conhecimento. 

Os objetos 
ostensivos são 
inadequados em relação 
aos não ostensivos em 
questão. 

Fonte: Autor (2018) 
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Corrobora-se então com o papel fundamental do erro na aprendizagem, nas 

preposições construtivistas amalgamadas nos estudos de Piaget e Bachelard, 

transpassando essa importância dentro da dialética ∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) na TAD. 

 O direito ao erro é necessário para se entender o processo do conhecimento, 

entendendo esse erro como um saber em gênese, portanto se faz necessário uma 

análise didática que proporcione ao pesquisador e ao professor um crivo sobre essas 

condições do erro na construção e constituição do conhecimento matemático, bem 

como sobre a sua aprendizagem. 

 

2.4.6 Analise didática dos erros: Os obstáculos didáticos  

 

Para a análise dos erros no contexto da didática da matemática, se faz 

necessário a evocação da noção de obstáculos didáticos de Brousseau (1983). Essa 

noção foi construída através dos preceitos de equilíbrio de Piaget e Obstáculos 

Epistemológicos de Bachelard, levando ainda o didata francês a classificar os 

obstáculos. 

 Para Brousseau, a questão do erro se posiciona como obstáculos 

didáticos, fazendo alusão ao conceito de Obstáculos Epistemológicos de Gastón 

Bachelard. Desde então, outros autores têm trabalhado com esses preceitos, a 

exemplo de Artigue (1989; 1990) e El Bouazzoui (1988).    

 Bachelard não trata especificamente do erro matemático em sua obra, 

pois afirma que a história da matemática obedece a certa regularidade e conhece 

períodos de pausa, mas não conhece períodos de erro (BACHELARD, 1996). Isso foi 

decisivo para o trato de alguns matemáticos em relação ao obstáculo epistemológico 

em matemática. Em alguns trabalhos eles se apropriam desse conceito, porém eles 

expandiram a ideia para discutir essas noções na aprendizagem matemática. 

 Pais (2001) comenta acerca da nomenclatura usada em nesses termos 

de aprendizagem. Para esse autor (2001, p. 44), “no plano pedagógico é mais 

pertinente se referir à existência de Obstáculos Didáticos, [...] conhecimentos que 

se encontram relativamente estabilizados no plano intelectual e que podem dificultar 

a evolução da aprendizagem do saber escolar”. No mesmo sentido, Brousseau 

considera que: 

O erro não é somente o efeito da ignorância, da incerteza, do acaso, como 
se acredita nas teorias empiristas ou behavioristas da aprendizagem, mas o 
efeito de um conhecimento anterior, que tinha seu interesse, seu sucesso, 
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mas que agora se revela falso, ou simplesmente inadaptado. Os erros desse 
tipo não são instáveis e imprevisíveis, eles são constituídos em obstáculos 
(BROUSSEAU 1983, p. 171) 

  

Brousseau não incorpora em sua fala a palavra: “epistemológico”, pois esses 

erros os quais discorre são baseados em um conhecimento prévio. Evitando 

generalizações bacharladianas, defende que é melhor uma análise particular de cada 

caso e que há vários estudos na constituição de conceitos. Volta a afirmar sobre os 

obstáculos: 

Um obstáculo se manifesta, pois, por erros, mas estes não são devidos ao 
acaso [...]. Além disso, esses erros, em um mesmo sujeito, são ligados entre 
si por uma fonte comum: uma maneira de conhecer, uma concepção 
característica, coerente ainda que não seja correto, um “conhecimento” antigo 
e que é bem-sucedido em todo um conjunto de ações (BROUSSEAU 1983, 
p. 173-174) 

 

Para ele os erros, cometidos por um mesmo sujeito, têm uma fonte em comum, 

podendo ser uma concepção característica (coerente em determinada situação), uma 

maneira própria de conhecer ou um conhecimento anterior que deu certo 

(ALMOULOUD, 2007). A questão do sentido encontra seu cerne na interação do aluno 

em tipo de Tarefas diversas, evocando conhecimentos anteriores e os atualizando ou 

rejeitando quanto à nova concepção. 

Estudar as condições que devem ser consideradas na tipologia de Tarefas 

dentro de uma organização praxeológica, fazendo com que apareçam ou que sejam 

evocadas as concepções em sequência é o que abarca a didática da matemática. 

Difere-se, portanto, da abordagem da psicopedagogia, por exemplo, pois infere seus 

estudos na aquisição dos conhecimentos matemáticos, bem como sua aprendizagem 

(ALMOULOUD, 2007).  

Brousseau (1983) reforça a ideia da importância didática de uma Tarefa, onde 

dependerá da mobilização do aluno para a resolução desta, o que ele colocará em 

xeque, rejeitando ou adotando determinada técnica para sua resolução, ou seus 

conhecimentos que aparentarem ser ineficazes para tais resoluções. Leonard e 

Sackur (1990), corroborando com isso, afirmam: 

 
Com a noção do contrato didático, a didática da matemática leva em 
consideração a situação do ensino em classe e, com a noção de obstáculo, 
considera os conteúdos ensinados: a psicologia está nas referências de 
Piaget, ou por meio de ferramentas de análise, tal qual o conflito sócio 
cognitivo (LEONARD & SACKUR, 1990, p.208). 
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Quando se pensa na noção de obstáculo, a questão do contrato didático deve 

ser posto de modo que o erro tenha papel crucial e de direito do aluno, sendo 

provocado, para a exploração de novas situações didáticas. Essa noção é enfatizada 

por Brousseau (1983), definindo as principais características. O esquema (Figura 17) 

a seguir traz um encadeamento dessa noção, decantada ainda anteriormente por 

Duroux (1983): 

 

Figura 17 - Fluxograma sobre a Noção de Obstáculo 

 

Fonte: Autor (2018) 

  

Os obstáculos também podem ser relacionados a conhecimentos provisórios, 

que na concepção de Gaeser (1999) são entraves à aquisição de conhecimentos 

posteriores. Duas características definem esses conhecimentos, para esse autor 

(1999, p. 172), a saber: “1 - Eles são efetivamente conhecimentos, e não ideias 

recebidas. Eles fazem os serviços no domínio restrito ou eles são válidos; 2- Eles são 

ineficazes e mesmo prejudiciais exceto no domínio em que dificultam a extensão”. 

Para Brousseau (1983), os obstáculos são percebidos na insuficiência da 

compreensão de certas Tarefas, resolvê-los com eficiência e eficácia, ou pelos erros 

que, para serem superados, deveriam ser capazes de conduzir o aluno a um novo 

conhecimento. Seguindo essa premissa, Almouloud (2007, p. 135) o erro é 

considerado necessário para: 1- desencadear o processo de aprendizagem; 2- o 

professor situar as concepções do aluno e, eventualmente, compreender os 

obstáculos subjacentes; 3- o professor adaptar a situação didática.  

Diante dessas condições, a noção de obstáculo é importância para a análise 

dentro dos parâmetros da didática da matemática, tratando de um saber paliativo, em 
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construção e em constituição pelo aluno. Alguns erros que são oriundos de obstáculos 

podem de acordo com as assertivas anteriores, criar resistência pelo fato do indivíduo 

ter rejeitado o modelo inadequado28 em seu sistema cognitivo consciente.  

Justifica-se, portanto, a noção do obstáculo, pois a aprendizagem por 

adaptação, permitindo dar sentido aos conceitos em geral, podendo produzir 

concepções inadequadas e conhecimentos locais29 que devem ser rejeitados ou 

transformados dentro de um trabalho cognitivo eficaz. Além disso, esses obstáculos 

necessitam de construção de situações adequadas (ALMOULOUD, 2007). Para tal 

situação, a construção de engenharias didáticas mostra-se importantes para a 

superação desses obstáculos. 

Sobre isso, Almouloud (2007, p. 136) enfatiza: “para a construção de 

engenharias didáticas, é imprescindível buscar respostas às seguintes questões: 

quais são os obstáculos podemos (ou devemos) evitar? Quais são os que não 

podemos (ou não devemos) evitar? Como superar os obstáculos que não devemos 

(ou não devemos) evitar?”. Brousseau (1983) fala da criação de situações suscetíveis 

à evolução do aluno, onde não apenas responda, mas satisfaça o aluno naquilo que 

ele objetivou. 

Essas situações trazem em seu bojo a questão da elaboração de variáveis 

didáticas, que permitam mensurar um “salto informacional” do aluno, com o objetivo 

de fazer evoluir as concepções erradas dos mesmos, revelando também suas 

concepções espontâneas quando confrontados com certas Tarefas. Quanto a isso, 

Almouloud (2007) discorre: 

 
Assim, a noção de obstáculo pode ser utilizada para analisar a gênese 
histórica de um conhecimento, como o ensino ou a evolução espontânea do 
aluno, sendo cada conhecimento suscetível de tornar-se um obstáculo para 
a aquisição de novos. Dessa forma, nos parece legítimo institucionalizar, 
mesmo que localmente, conhecimentos que deverão explicitamente ser 
modificados posteriormente por uma evolução natural da construção do 
conhecimento válido (ALMOULOUD, 2007, p. 136). 

 

Os obstáculos didáticos são, nesse caso, aqueles que parecem depender 

apenas de uma escolha didática ou de um projeto do sistema educativo 

                                            
28 O didata italiano Bruno D’amore traz a noção de Misconceptions (concepções erradas) e Imagens e 
Modelos, também preconizada nos estudos de Brousseau, comentando sobre os erros de alunos por 
modelos inadequados. Ver D’amore (2005).  
29 Um conhecimento que possui as seguintes propriedades: é correto em algumas situações e o aluno 
ignora a existência dessas limitações. Ver Leonard e Sackur (1990). 
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(BROUSSEAU 1993, p. 176 apud ALMOULOUD, 2007, p. 141). Esses obstáculos são 

provocados por uma inadequada transposição didática, onde o professor não 

consegue transmutar os conhecimentos oriundos de outra instituição. 

Nascem das estratégias escolhidas no âmbito do ensino que permitem a 

construção de conhecimentos cujo domínio de validade é questionável ou incompleto, 

no momento da aprendizagem, revelando-se como obstáculo de conceituação. A 

maioria desses obstáculos é inerente à necessidade de transposição didática 

(ALMOULOUD, 2007). Porém sua escolha permite ao professor repensar suas 

estratégias escolhidas para apresentar um conceito aos alunos. 

 Para entender esses preceitos, Brousseau dividiu os obstáculos didáticos 

como explicitado no Quadro 13 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 13 - Obstáculos Epistemológicos e Didáticos 

Obstáculos Exemplos 

Epistemológicos O Estatuto dos Números: “Deus 
criou os números, o resto é obra dos 
homens”, “Os números imaginários 
foram usados em cálculos anteriormente 
serem denominados números”, “a não 
aceitabilidade da irracionalidade da raiz 
de 2”. 

O zero: A associação do zero com 
“nada” desloca o obstáculo 
epistemológico para o aspecto 
psicológico. 

O infinito: “horror infinito”: uma 
família de obstáculos que resultam da 
recusa dos conjuntos infinitos e se traduz 
pela utilização de um leque de meios 
destinados a evita-los.  

O conceito de função: A função 
como conhecemos demorou 2000 anos 
para se consolidar, criando segundo 
Sierpinska (apud Perrin-Glorian 1995, p. 
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95) obstáculos devido a escrita 
algébrica, o obstáculo geométrico em 
relação aos limites de funções e objetos 
lógicos ligados aos quantificadores.   

Didáticos Concepção dos decimais: Os 
estudos de Brousseau (1980) mostram 
que os alunos quando submetidos a um 
processo de aprendizagem de números 
decimais podem desenvolver um 
conjunto de concepções que se tornam 
obstáculos. 

Frações: A ideia de que frações 
são sempre partes de uma unidade, com 
as partições de figuras. 

Geometria: Distinção dos 
quadriláteros (todo quadrado é 
retângulo), o estudo dos gráficos das 
funções do primeiro grau.  

Aritmética: A introdução dos 
números negativos através de uma 
escala de temperaturas 

Fonte: Autor (2018) 

 

Esses obstáculos apresentados estão dentro de uma perspectiva didática, em 

que se avalia a resposta do aluno num tipo de Tarefa, em uma praxeologia 

determinada. Brousseau (1983) discorre sobre a importância de se distinguir os 

obstáculos epistemológicos dos didáticos, sendo os primeiros possivelmente 

concatenados com a sua história. Sobre essa concepção, Almouloud (2007, p. 146), 

norteia o pesquisador sobre o estudo do obstáculo: “1- Achar erros recorrentes e 

mostrar que se agrupam em torno de concepções; 2- encontrar os obstáculos na 
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história da matemática; 3- confrontar os obstáculos históricos com os obstáculos de 

aprendizagem para estabelecer seu caráter epistemológico”. 

 Dentro dessa tipologia de obstáculo, evocando-se ainda a questão da dialética 

ostensivo/não ostensivo, se faz necessário visitar os preceitos que envolvem o 

aparato cognitivo, que concernem com a noção de obstáculo preconizado por 

Brousseau (1983), que traz em seu arcabouço a questão da equilibração de Piaget, 

com processos cognitivos: 

 

2.4.7 Análise Cognitiva: Lapsos e Equívocos  

 

Na questão de erros numa perspectiva mais abrangente, sobre a condição 

humana da escolha, como por exemplo, tomar um remédio na hora adequada e na 

quantidade que foi receitada, num determinado intervalo de tempo, pode ilustrar essa 

abordagem. Dois processos, em Sternberg (2010), podem elucidar essa situação: 

automáticos versus controlados. Eles serão apresentados mais adiante, no que 

concerne à Atenção Seletiva. 

 Na análise de erros humanos, segundo Reason (1990), podemos inferir duas 

categorias básicas: Os equívocos e os lapsos. Os primeiros são erros na escolha de 

um objeto ou na especificação de um meio para atingi-lo. Isto é, os equívocos são 

erros pertencentes aos processos controlados, das quais o sujeito tem consciência. 

Já os lapsos são erros na realização de um meio para se atingir um objetivo e são 

oriundos de processos automáticos. Ilustrando essa situação, Sternberg (2010): 

 
Suponha, por exemplo, que você tenha resolvido que não precisa estudar 
para um exame. Assim, propositadamente, deixa o livro em casa ao sair para 
um fim de semana prolongado, mas, no momento do exame, descobre que 
deveria ter estudado. Segundo Reason, você cometeu um equívoco. 
Contudo, suponha que tivesse a intenção de levar o livro, pois planejou 
estudar muito durante o fim de semana prolongado, mas, com pressa, sem 
querer, esqueceu o livro em casa. Isso seria um lapso (STERNBERG, 2010, 
p.118). 

 

Existe uma tipologia bastante variada sobre os lapsos, encontrada nos 

trabalhos de Norman (1988) e Reason (1990). Sobre a ocorrência dos lapsos, 

Sternberg (2010) comenta sobre a probabilidade acontecer em duas ocasiões. A 

primeira delas está ligada ao fato de uma desabituação de acontecimentos, onde os 

processos automáticos se sobrepõem aos controlados e intencionais. A segunda 

refere-se a interrupções nos processos automáticos, onde informações fora do 
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indivíduo atrapalham o desenvolvimento de uma Tarefa que estava sendo realizada 

automaticamente. O Quadro 14 condensa tais preposições: 

 

Quadro 14 - Causas de Lapsos 

Causas Exemplo 

Desabituação de acontecimentos Suponha que você esteja 
resolvendo uma Tarefa trigonométrica 
do tipo “Resolva 𝑠𝑒𝑛 𝑥 = 𝑚 + 2” e de 
repente, o professor cobra “sec 𝑥 =
𝑚 + 2”. 

Interrupções nos processos 
automáticos 

Ao resolver uma Tarefa de 
qualquer tipo, você lembra que deixou o 
fogo acesso em casa. 

Fonte: Autor (2018) 

 

Os processos automáticos demandam menos energia que os controlados, 

portanto são imprescindíveis para o homem. É provável que se abra mão desses 

processos apenas no momento em que se tem um lapso ocasional (STERNBERG, 

2010). Deve-se então minimizar os custos desses lapsos. 

Quando se recebem respostas adequadas do ambiente, torna-se provável 

que se atenuem os efeitos dos lapsos. Sternberg (2010, p. 118) discorre que “a caixa 

de leite pode ser maior que o armário da cozinha e o passageiro poderá lhe dizer: 

‘achava que iríamos passar na loja antes de ir pra casa’”. O Quadro 14 ilustra os tipos 

de lapsos associados a processos automáticos.  

Percebem-se ao analisar o Quadro seguinte sobre os erros dentro da tipologia 

da Psicologia Cognitiva algumas semelhanças com os que foram apresentados na 

análise didática, uma vez que Brousseau baseou seus estudos na psicologia social e 

desenvolvimentista/construtivista de Jean Piaget.  

Em Sternberg (2010, p. 120), encontramos a noção de função forçada, como 

uma maneira de amenizar os danos causados ou probabilidades desastrosas pelos 

lapsos. Por exemplo: alguns carros modernos dificultam ou impedem que se dirija sem 

o cinto de segurança (NORMAN, 1988). Existem outras maneiras de implantação de 

funções forçadas, como um aviso na direção ou um lembrete do que se deve fazer, 

forçando o que se deve fazer e evitando um lapso. 

As duas vertentes que foram decantadas mostram como o erro, mais 

precisamente o lapso, pode atrapalhar na resolução de Tarefas cotidianas, como por 
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exemplo, ir pegar um objeto em outro cômodo da casa. Sternberg (2010), 

corroborando com isso, discorre: durante a vida, automatizam-se inúmeras tarefas 

cotidianas, mas um dos pares mais úteis de processos automáticos aparece, pela 

primeira vez, horas após o nascimento: a habituação30 e seu oposto complementar, a 

desabituação.  

Apresentadas as duas perspectivas centrais dessa subseção, se faz necessário 

uma concatenação, na intenção de construir um crivo para análise de erros em 

Tarefas trigonométricas, dentro dos pressupostos da TAD. Porém, emergir-se-á a 

necessidade de trazer para a discussão os preceitos da Atenção Seletiva, sendo a 

primeira função cognitiva responsável pela captação de informações e desse modo, 

paira sobre a gênese da aprendizagem, mais especificamente a matemática.  

 

                                            
30 A habituação se caracteriza pelo ato de se acostumar a um estímulo de tal modo que, aos poucos, 
se passe a prestar menos atenção a ele.  
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Tipo de erro Descrição do 
erro 

Exemplo de erro 

Erros de 
captura 

A intenção é 
desviar-se de uma 
atividade rotineira que 
se está 
implementando em 
um contexto 
conhecido, mas, no 
ponto de onde deveria 
distanciar-se da rotina, 
se para de prestar 
atenção e obter 
controle novamente 
do processo. Então, o 
processo automático 
captura o 
comportamento, e o 
indivíduo não 
consegue se desviar 
da rotina. 

O psicólogo William James (1890-1970), citado em 
Langer (1989), deu um exemplo no qual ele seguiu 
automaticamente sua rotina usual, tirando as roupas de trabalho, 
vestindo o pijama e indo para a cama - para só então se dar conta 
de que pretendia tirar a roupa de trabalho e vestir-se para ir a um 
jantar. 

Omissões A interrupção 
de uma atividade de 
rotina pode causar um 
lapso de um passo ou 
dois na 
implementação da 

Quando se vai a outro cômodo da casa para pegar algo, 
se uma distração (por exemplo, o telefone) o interromper, o 
indivíduo poderá voltar ao cômodo onde estava sem pegar o 
objeto. 

 

Quadro 15 – Tipologia dos Erros 
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 parte remanescente 
da rotina. 

Perseverações Após um 
procedimento 
automático ter sido 
concluído, um ou mais 
de seus passos 
podem ser repetidos. 

Se, ao ligar o carro, o indivíduo se distrair, poderá girar a 
chave outra vez. 

Erros de 
descrição 

Uma descrição 
interna de um 
comportamento 
pretendido leva a 
realizar a ação correta 
sobre o objeto errado. 

Ao guardar as compras, o indivíduo pode colocar o 
sorvete no armário e um pacote de farinha no congelador. 

Erros causados 
por dados 

Informações 
sensoriais que se 
recebe podem acabar 
por dominar as 
variáveis pretendidas 
em uma sequência de 
ação automática. 

Na intenção de digitar um número conhecido, ao ouvir 
alguém dizer outra série de números, o indivíduo pode acabar 
digitando alguns desses números em lugar daqueles que 
pretendia. 

Erros de 
ativação associativa 

Associações 
fortes podem 
desencadear a rotina 
automática errada. 

Quando se espera que alguém chegue à porta, se o 
telefone tocar, o indivíduo pode atender dizendo: "Entre!". 

Erros de perda 
de ativação 

A ativação de 
uma rotina pode ser 
insuficiente pata levá-
la até o final. 

Frequentemente, todas as pessoas passam pela 
sensação de ir a outro cômodo da casa para fazer algo e, ao 
chegar lá, se perguntam: "O que é que vim fazer aqui”. Talvez, 
pior ainda, seja a sensação desagradável: "Sei que eu deveria 
estar fazendo alguma coisa, mas não lembro o que é". Até que 
algo no ambiente motive a lembrança, as pessoas podem se 
sentir extremamente frustradas. 
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 Fonte: Sternberg (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Sternberg (2010) 
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2.4.8 A Atenção Seletiva 

 

O ser humano sempre precisou focar em certos estímulos em detrimento de 

outros. Toma-se o exemplo dos humanos na antiguidade, que precisavam focalizar 

em determinadas situações que eram imprescindíveis para sua sobrevivência, como 

a presença de um predador ou de sua caça. Transmutando para a época que segue: 

os discentes proferem constantemente a palavra “atenção” no momento da explicação 

de determinado conteúdo. Esse fenômeno conceitua-se como focalização, em cada 

momento, de determinados aspectos do ambiente, em detrimento de outros. 

Como função cognitiva crucial, a atenção permite a interação em eficiência com 

o meio que concerne o indivíduo. Essa função funciona como uma lanterna na janela 

(COSENZA e GUERRA, 2011), isto é, seleciona os estímulos necessários, em 

detalhes, para guiar nosso comportamento (LIMA, 2005). A atenção percorre amplas 

áreas do conhecimento, tais como a psicologia, neurociência cognitiva, biologia, 

fisiologia, sendo esta fundamental para o entendimento de processos perceptivos e 

demais funções cognitivas.  

Para o psicólogo William James, citado por Sternberg (2010), fala sobre a 

atenção: “é a tomada de posse pela mente, de modo claro e vivido, de um entre o que 

parecem ser vários objetos ou linhas de pensamentos simultaneamente possíveis. (...) 

Implica em se afastar de algumas coisas para lidar efetivamente com outras”. Desse 

modo, a atenção fica indexada dentro dos parâmetros da consciência e inconsciência, 

sendo esses últimos mais difíceis de serem estudados. 

Nessa subseção, a atenção terá duas vertentes de análise: sobre os 

pressupostos da Psicologia Cognitiva; estudando a atenção e seus processos 

auxiliares e complementares e nas assertivas da Neurociência Cognitiva, com a 

neuroanomorfisiologia do cérebro e suas estruturas que concernem ao processo em 

questão, bem como lentes que abordam tais questões.  

 

2.4.9 A perspectiva da Psicologia Cognitiva  

 

Nessa parte do trabalho, a atenção será apresentada dentro dos construtos 

teóricos da Psicologia Cognitiva, com autores como Logan (1988), Lima (2005), 
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Sternberg (2010), dentre outros. Serão apresentados os processos que estão ligados 

a essa função, sendo eles externos ou internos ao indivíduo em questão. 

 A atenção é o meio pelo qual se processa ativamente uma quantidade limitada 

de informações disponíveis por meio dos sentidos, memória de longo prazo e outros 

processos cognitivos (De Weerd, 2003; Rao, 2003). Ela pode ser dividida em 

processos conscientes e inconscientes, sendo os primeiros relacionados com 

dispêndio de energia cognitiva em maior quantidade. Sternberg (2010) comenta sobre: 

 
Por exemplo, o indivíduo sempre tem disponível em sua memória o lugar 
onde dormia quando tinha 10 anos, mas talvez não consiga processar essa 
informação ativamente com muita frequência. Da mesma forma, sempre terá 
disponível uma infinidade de informações sensoriais (por exemplo: no próprio 
corpo e em sua visão periférica neste exato momento). Mas dá atenção a 
apenas uma quantidade limitada de informação sensorial disponível em 
determinado instante (STERNBERG, 2010, p. 107). 

 

A atenção então é limitada: não se pode prestar atenção em quantidades 

infinitas de estímulos ao mesmo tempo.  Esse volume controlado de informações 

concentrado em determinados estímulos, juntamente com os fenômenos psicológicos, 

podem direcionar a energia dos recursos mentais limitados de maneira sensata (RAO, 

2003; STERNBERG, 2010). Focalizando desse modo, a resposta rápida ao estímulo 

tem maior probabilidade de acontecer, pois o indivíduo consegue evocar 

acontecimentos dos quais prestou mais atenção. 

Em certo momento, os psicólogos cognitivos acreditavam que a atenção e 

consciência eram a mesma coisa. Porém, com novos estudos, eles reconhecem que 

parte do processamento ativo da informação sensorial lembrada ocorre sem 

consciência (SHEAR, 1997). Escrever o nome, amarrar o cadarço enquanto conversa 

no telefone são exemplos de partes da atenção que estão fora do espectro da 

consciência. 

Há vantagens significativas quando se trata a atenção consciente, servindo a 

três propósitos segundo Sternberg (2010), a saber: 1 – ajuda a monitorar as interações 

do individuo com o ambiente; 2-ajudam as pessoas a estabelecer uma conexão com 

o passado (lembranças) e com o presente (sensações) para dar um sentido de 

continuidade, de sequência; 3- ajuda no controle de ações futuras. 

O esquema a seguir ilustra essas três preposições propostas por Sternberg 

(2010): 
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Figura 18 - Atenção 

{
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑎çõ𝑒𝑠 +

𝐿𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛ç𝑎𝑠 +
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

→ 𝐴𝑡𝑒𝑛çã𝑜: {
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 +
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠

→ 𝐴çõ𝑒𝑠 

                        Fonte: Sternberg (2010) 

 

 

Sendo a atenção uma função cognitiva que condiz com processos conscientes 

e pré-conscientes31, se transmuta essa análise para os processos automáticos e 

processos controlados. Esses processos se caracterizam pela exigência ou não de 

esforço cognitivo (Schneider, 1977). Os primeiros demandam pouco ou quase 

nenhum controle consciente, realizados em sua grande maioria fora da consciência, 

mesmo podendo ser conscientes de sua realização. Demandam pouco ou quase 

nenhum esforço cognitivo, podendo acontecer simultaneamente vários processos 

automáticos ao mesmo tempo e ocorrem rapidamente sem nenhum sequenciamento, 

denominados processos paralelos (STERNBERG, 2010).  

Já os processos controlados são acessíveis ao controle consciente e são 

realizados passo a passo, isto é, em sequenciamento. Por exigirem mais esforço 

cognitivo, demandam mais tempo, comparando-os com os processos automáticos. 

Esses últimos possuem três características, segundo Posner e Snyder (1995): 1 – 

Consomem poucos recursos de atenção; 2 – são ocultos de consciência e 3 – não 

intencionais. Essa visão sugere um continuum entre os processos automáticos e os 

processos controlados (LOGAN, 1988). Acerca disso, Sternberg (2010), comenta: 

Por exemplo, dificilmente se pensa a respeito de todas as etapas envolvidas 
na execução dos muitos comportamentos automáticos; independentemente 
de serem trazidos até a consciência, esses processos não requerem decisões 
conscientes com relação à quais músculos mexer e que ações tomar. Por 
exemplo, quando se faz uma ligação telefônica pata alguém conhecido ou 
quando se está ao volante, indo para um lugar conhecido, não se questiona 
quantos músculos serão necessários para desempenhar essa tarefa. 
Contudo, suas identidades podem ser trazidas até a consciência e 
controladas de modo relativamente fácil (STERNBERG, 2010, p.115). 

 

Apesar de muito esforço, muito dos processos automáticos não podem ser 

recuperados na consciência, como por exemplo, o priming. Amarrar o cadarço é um 

processo controlado intencionalmente, porém passam depois de determinado tempo 

                                            
31 O priming e o processo “na ponta-da-língua” são exemplos de processos pré-conscientes. Vide 
Sternberg (2010). 
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para processos automáticos. O Quadro 16 a seguir resume essas assertivas sobre 

ambos os processos: 

 

 

Quadro 16 - Processos Controlados x Processos automáticos 

Características Processos 
Controlados 

Processos 
Automáticos 

Quantidade de 
esforço intencional 

Requerem esforço 
intencional. 

Requerem pouco 
ou nenhum esforço 

(e o esforço 
intencional pode até ser 
necessário para evitar 
comportamentos 
automáticos). 

Grau de 
consciência 

Requerem 
consciência total. 

Geralmente 
ocorrem fora da 
consciência, embora 
alguns processos 
automáticos possam estar 
disponíveis à consciência. 

Uso de recursos da 
atenção 

Consomem muitos 
recursos da atenção. 

Consomem 
recursos de atenção 
desprezíveis. 

Tipo de 
processamento 

Realizado em série 
(um passo por vez). 

Realizado por meio 
de processamento 
paralelo (por exemplo, 
muitas operações ao 
mesmo tempo ou, pelo 
menos, sem sequência 
definida). 

Velocidade de 
processamento 

Execução 
relativamente demorada, 
se comparada com 
processos automáticos. 

Relativamente 
rápidos. 

Novidade relativa 
das tarefas. 

Tarefas novas e 
imprevistas ou com 
muitas características 
variáveis. 

Tarefas conhecidas 
e muito executadas, com 
características bastante 
estáveis. 

Nível de 
processamento 

Níveis 
relativamente altos de 
processamento cognitivo 
(exigindo análise ou 
síntese). 

Níveis 
relativamente baixos de 
processamento cognitivo 
(análise ou síntese 
mínimas). 

Dificuldade das 
tarefas 

Tarefas geralmente 
difíceis. 

Tarefas quase 
sempre relativamente 
fáceis, mas mesmo as 
quase complexas podem 
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ser automatizadas, com 
prática suficiente. 

Processo de 
aquisição 

Com prática suficiente, muitos procedimentos 
de rotina e até mesmo estáveis podem se tomar 
automatizados, de maneira que os processos 
altamente controlados podem se tornar parcial ou 
totalmente automáticos; assim, o total de prática 
necessária para a automatização aumenta muito para 
as tarefas altamente complexas. 

Fonte: Sternberg (2010) 

 

Muitas Tarefas começam como processos controlados e passam a não 

demandar nenhum esforço cognitivo, tornando-se automáticas. Isso pode ser 

comungado com o desequilíbrio de Piaget, na questão da aquisição de um 

conhecimento demandar uma análise profunda das técnicas disponíveis e com o 

passar do tempo, se tornar algo automático. Esse processo denomina-se 

automatização ou procedimentalização de Tarefa, passando do controle consciente 

para o inconsciente. 

Sobre a automatização de Tarefas, Sternberg (2010) enfatiza: 

 
Uma visão bastante aceita é a de que, durante a prática, a implementação 
dos vários passos acaba por se tornar mais eficiente. O indivíduo combina, 
gradualmente, os passos individuais trabalhosos com componentes 
integrados. Estes componentes, então, são ainda mais integrados. Por fim, 
todo o processo é um único procedimento altamente integrado ao invés de 
uma junção de passos individuais (STERNBERG, 2010, p. 116). 

 

Logan (1988), em uma visão alternativa, discorre que a automatização de 

tarefas é um acúmulo gradual de conhecimentos, sobre determinadas ações e 

estímulos. Essa perspectiva corrobora com a noção de construção do conhecimento 

pela prática, pela repetição de determinada Tarefa, sendo na algoritmização da soma 

ou subtração ou até mesmo no momento de dirigir o carro, acumulando experiências 

anteriores (LOGAN, 1988).  

O caminho que a atenção percorre, em todo o mecanismo atencional, dentro 

dessa dialética automático/controlado, pode ser explicitado no esquema a seguir 

(Figura 19), em que se percebem os estímulos oriundos de vias sensoriais diversas.  
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Figura 19 - Características Cognitivas da Atenção 

 

Fonte: Lima (2005) 

 

Alguns fatores podem influenciar a atenção, como o contexto na qual o 

individuo está inserido, as características dos estímulos, expectativa, motivação, 

relevância da Tarefa que está sendo desempenhada, estado emocional, dentre outros 

(Cortese et al., 1999).  

Entre alerta e inatenção, os estímulos que aparecem para o indivíduo refere-se 

como no esquema anterior ao processamento controlado e automático. Existem 

algumas classificações nessa relação de operacionalização, apresentadas no Quadro 

17 abaixo: 

 

Quadro 17 - Tipologia da Atenção 

Tipo Característica 

Seletiva Capacidade de o indivíduo 
privilegiar determinados estímulos em 
detrimento de outros, ou seja, ligada ao 
mecanismo básico de sustentação da 
atenção. 

Sustentada Capacidade do indivíduo de 
manter o foco atencional em 
determinado estímulo ou sequência de 
estímulos por um período longo de 
tempo (Sarter et al., 2001) 
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Alternada Capacidade de o indivíduo 
alternar o foco atencional, isto é, retirar o 
foco de um estímulo para outro. 

Dividida Alternância de duas Tarefas 
simultâneas (uma em processo 
automático e outra em controlado). 

Fonte: Lima (2005) 

 

Os estudos envolvendo a atenção ficaram sofisticados após a década do 

cérebro (1990-2000), quando aparelhos de neuroimagem foram produzidos, 

evidenciando as estruturas cerebrais, bem como seus mecanismos envolvidos com a 

atenção, dentro de um âmago neurofisiológico. Faz-se necessário, portanto, 

apresentar as principais características neurais envolvendo a função cognitiva 

atenção, com autores que discutem sobre essa neuroanatomorfisiologia.  

 

2.4.10 A Análise neurocognitiva 

 

Antes de serem apresentados os aparatos teóricos, concernentes a essa área 

e às principais estruturas cerebrais envolvidas, evidencia-se a história da formação 

dessa ciência recente e proeminente.  

Como área recente do conhecimento, a Neurociência Cognitiva surgiu de 

estudos concatenados entre a Neurobiologia e a Psicologia Cognitiva. Mesmo saindo 

dessa confluência, se caracteriza também como transdisciplinar na questão de 

estudos do cérebro (OLIVEIRA, 2014).  Para Gazzaniga et al (2006, p.26), o termo 

surgiu “a caminho de um jantar de confraternização no Hotel Algonquin [...]. Dessa 

corrida de táxi surgiu o termo Neurociência Cognitiva, que foi aceito na comunidade 

científica”.   

O cérebro é o órgão, partindo dessa visão, mais importante para o corpo 

humano (COSENZA e GUERRA, 2011). A célula básica desse órgão é o neurônio, 

juntamente com as células da glia. A priori, acreditava-se que essas células não se 

regeneravam. O conceito sobre neuroplasticidade, a capacidade de criação ou  

reposição dos neurônios veio de encontro a essa ideia (SILVA, SANTANA FILHA e 

FONSECA, 2017).  

O córtex cerebral é organizado em unidades, cada um com suas funções, 

obedecendo a uma hierarquia, com regiões primárias, secundárias e terciárias, 

permitindo de fato a interação como o ambiente e o processamento de funções 
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nervosas superiores (GAZZANINGA et al., 2006; COSENZA e GUERRA, 2011).Essas 

unidades ou regiões ou simplesmente lobos, foram divididas em cinco partes, com 

cada uma participando de processos em comunga com outras. Por exemplo, o lobo 

occipital é responsável pela captação de estímulos visuais; o lobo frontal se encarrega 

das funções executivas. A Figura 20 ilustra essas regiões:  

 

Figura 20 - O córtex cerebral e suas divisões. 

 

Fonte: autor (2018) 

 

Todas as funções cerebrais dependem da menor estrutura, isto é, as questões 

neuronais, atuando em redes de comunicação denominadas sinapses.  

As sinapses são zonas ativas de contato entre as terminações por onde 

passam os impulsos nervosos (LENT, 2008). O termo se origina do grego “que junta”. 

Os neurônios são constituídos por duas ramificações e um corpo celular, onde uma 

das ramificações denomina-se axônio. Sua funcionalidade é transmitir a informação 

dos neurônios a outras células que estão funcionalmente ligadas a este (GAZZANIGA 

et al., 2006). O dendrito, outra ramificação, designa a recepção transmitida pelo axônio 

de outros neurônios. Nesse caso, a sinapse é a zona de proximidade entre o dendrito 

de um neurônio e o axônio de outro. 
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Figura 21 - Estruturas Neuronais 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

A inserção da Neurociência Cognitiva, nos preceitos da educação, recebe a 

terminologia de Neuroeducação. Os profissionais que desejam embarcar nessa nova 

perspectiva multidisciplinar, devem flexibilizar suas próprias epistemologias dentro do 

contexto de ensino e, consequentemente, de aprendizagem. Deriva-se daí a 

importância de seu trabalho, delimitando a alguns conhecimentos comuns já 

estruturados ou como instrumento de metodologia ou pesquisa. Partindo desse vetor, 

os neurocientistas estudam os fenômenos do comportamento de aprendizagem 

(ZARO et al.., 2010), diferenciando esses profissionais dos psicólogos cognitivos, 

onde o trato nesse caso é nas funções cognitivas a nível neuroquímico.  

De acordo com Lent (2002), em um aspecto geral, a atenção envolve dois 

aspectos fundamentais: O primeiro deles é a questão do alerta, que representa um 

estado de sensibilização geral com relação aos órgãos dos sentidos, mantendo certo 

tônus cortical. Lima (2005), em seus estudos, enfatiza esses dois estados da vigília 

ou alerta para atingir esse tônus cortical, para a recepção dos estímulos ambientes 

que chegam aos órgãos dos sentidos. 

 Brandão (1995) discorre que a formação reticular localizada no tronco 

encefálico tem a responsabilidade de regular o estado de alerta, subsidiando assim o 

processo atencional (LIMA, 2005). Essa estrutura torna-se mediadora dos estímulos 
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externos e internos, pois através de mecanismos reguladores, como a atenção, faz a 

seleção dos estímulos adequados, permitindo uma interação com o meio. 

Essa interação ou intermediação justifica-se pelas informações provenientes 

dos receptores sensoriais, passando pela formação reticular, de onde ascendem as 

fibras para estruturas diencéfalas e corticais. A Figura 22 a seguir, apresenta tal 

estrutura. 

 

Figura 22 - Formação reticular 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

Lima (2005) comenta sobre as projeções do Sistema ativador reticular 

ascendente (SARA) permitem a ativação cortical, fazendo a manutenção do alerta e 

as escolhas das respostas comportamentais. Esse processo, em hipótese, seja 

mediado neuroquímicamente por neurônios dopaminérgicos provenientes da região 

nuclear 𝐴10. A Figura 23mostra o SARA: 

 

 

 

Figura 23 - Sistema Ativador Reticular Ascendente (SARA) 
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Fonte: Autor (2018) 

 

Dentro da literatura, o SARA divide-se em dois componentes centrais: o 

componente mesencéfalo e o componente talâmico. A estrutura mesencefálica é 

formada pela substância reticular protuberante (LIMA, 2005). Quando essa região é 

acionada, produz fluxo de impulsos neuronais difusos, indo da área talâmica, 

responsável pela ativação das outras áreas corticais e produz o estado de vigília.  

Neurônios do córtex parietal (Figura 20) recebem essas informações do tálamo, 

bem como de áreas corticais associativas (BRANDÃO, 1995). Duas áreas são 

fundamentais nesse processo: o gíro do cíngulo, na região límbica, responsável pelo 

controle cognitivo e emocional (COSENZA e GUERRA, 2011) e os núcleos da base e 

do colículo superior. A formação reticular infere diretamente nessas áreas, regulando 

seus níveis de ativação (BRANDÃO, 1995; LIMA; 2005). A figura 20 ilustra essas duas 

áreas integradas: 

O processo inverso pode ser entendido da seguinte maneira: o sistema reticular 

ativador é inibido ou ativado por sinais de diferentes regiões do córtex, por exemplo, 

o córtex frontal, córtex somestésico e córtex motor, dirigindo (ou não) essas 

informações para as duas áreas supracitadas acima (GUYNTON, 1985).  

 

 

 

 

Figura 24 - Sistema límbico e Núcleos da Base e do Colículo Superior 
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Fonte: Autor (2018) 

 

Tem-se assim apresentado as estruturas cerebrais que contem os processos 

que condizem com a ativação da função Atenção. Esse entendimento justifica-se 

pelos paradigmas da aprendizagem, objetivadas nesse trabalho, se transmutarem 

para o estudo do cérebro. Sobre tais assertivas, Cosenza e Guerra (2011), afirmar: 

O cérebro é o órgão da aprendizagem. Esta constatação, hoje aparentemente 
tão óbvia, não foi sempre assim. Embora o educador atribuísse, 
frequentemente, as dificuldades de aprendizagem a um problema 
neurológico, não havia clareza de que o processo de aprendizagem normal 
fosse mediado por estruturas cerebrais com suas respectivas propriedades e 
funções. Aliás, boa parte dos conhecimentos acerca do funcionamento 
cerebral é relativamente recente. O cérebro foi, por muitos anos, um grande 
mistério (COSENZA e GUERRA, 2011, p. 142). 

 

O intento de apresentar os preceitos da Neurociência Cognitiva é, no momento 

de considerar o sujeito da pesquisa de uma instituição, considerar o cérebro como o 

lugar onde acontecem as mudanças necessárias para a aprendizagem e, na mesma 

medida, os problemas de aprendizagem oriundos de um mau funcionamento dessas 

estruturas envolvidas, gerando erros e lapsos. 

A seguir, dois conceitos fundamentais na questão da captação de 

informações/estímulos ambientes serão dissertados, sendo fundamentais para o 
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entendimento dos pressupostos da função cognitiva: “Atenção Seletiva”, e a questão 

do lapso em Tarefas em uma organização praxeológica, desde a pontual até a global. 

 

2.4.11 Processos Bottom up e Top Down 

 

A Atenção, como citada por autores como Sternberg (2010) e Figueiras (2010), 

envolve processos conscientes e inconscientes, sendo acionada por sensações 

(presente) e lembranças (passado) para a tomada de decisões. Nessa assertiva, dois 

processos são fundamentais no estudo dessa função: bottom up e top down. 

Nos últimos vinte anos, a função cognitiva em tela nessa corrente pesquisa vem 

sendo estudada dentro dessas duas perspectivas (ROSSINI e GALERA, 2006). O 

primeiro constitui de processos automáticos da atenção perceptiva e neurofisiológica 

(GALERA et al., 2007, FIGUEIRAS, 2010). Áreas do circuito visual no Lobo Occipital, 

responsáveis pela percepção de cor e formas, além da região Ventral do Lobo 

Temporal, que é responsável pelo processamento visual dos objetos de determinadas 

características, apresentadas como estímulos na área visual, desencadeando assim 

uma alteração no foco atencional (KOLB e WISHAW, 2002). 

Esse processo, quando levado em consideração os processos automáticos, 

evidencia as características físicas do objeto na influência da percepção do sujeito, 

igualmente na orientação do foco atencional, no controle inibitório e na questão 

temporal de sustentação desse foco (FIGUEIRAS, 2010; PRINZMETAL et al., 1998). 

Já o processo de alta ordem ou Top down necessita de atividade cognitiva, 

traçando metas para em uma orientação esperada. Eleger objetos relevantes em 

detrimento de outros, estabelecendo um controle inibitório de estímulos irrelevantes, 

criando relações com a memória visual-espacial (PASHER et al., 2001). Tal processo 

envolve a ativação do córtex pré-frontal, na tomada de decisões, relacionadas à 

cognição e à atividade mmemônica. Estudos de Kolb e Wishaw (2002) com 

eletroencefalografia mostram a ativação do córtex pré-frontal na execução de Tarefas 

que envolvem a cognição. 

Figueiras (2010, p. 2) salienta que se deve pensar na diferenciação entre 

concentração e atenção, epistemologicamente. Sobre isso, comenta: 

 
A concentração usa de fato a atenção seletiva como para manter seu foco ao 
longo de uma janela temporal, ou seja, suficiente para executar de forma 
satisfatória aquilo que se deseja. O córtex límbico (hipocampo e amígdala) 
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parece estar relacionado à atividade de manutenção do foco atencional: a 
concentração (FIGUERAS, 2010, p. 2). 

 

Sternberg (2008) explica que os primeiros estudos sobre a Atenção estavam 

basicamente pautados nos processos de alta ordem, como William James, Edward 

Titchener, Colin Cherry e Donald Broadbent. Esses estudos apresentaram falhas, pois 

desconsideravam o processo Bottom up, isto é, os processos automáticos envolvendo 

a atenção. Treisman (1990), na tentativa de explicar esse dualismo, propõe a 

integração do estudo da Atenção em processos cognitivos e perceptivos: uma parcela 

é processada paralelamente (pré-consciente ou automática) e a outra cognitivamente 

(consciente ou controlada).  

Pylyshyn e colaboradores (1994) em suas pesquisas, concluem que os 

processos atencionais bottom up e top down teriam vias paralelas no tratamento da 

atenção. Figueiras (2010, p. 3) salienta, dentro dessa afirmativa, que “A atenção 

seletiva voluntária, que usa processos de alta ordem, a concentração, que usa ambos 

os processos, e a atenção automática, que usa processos bottom-up, possuem vias 

neurais diferentes”. A Figura 25 mostra as diferentes áreas para os dois processos: 

 

Figura 25 - Processos Bottom up e Top Down 

 

Fonte: Davidson et al.(1995) 

 

Dessa figura, pode-se perceber que os processos automáticos estão na região 

da amígdala, responsável pelas emoções (COSENZA e GUERRA, 2011) e os 

processamentos Top Down com a área reguladora do Orbitofrontal e o giro do cíngulo, 
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responsáveis pela cognição e manutenção da atenção. O quadro a seguir resume e 

diferencia os dois processos apresentados nessa subseção: 

 

Quadro18 – Top Down x Bottom up 

Top Down Bottom Up 

Processos Controlados Processos Automáticos 

Envolve a Cognição, 
demandando energia cognitiva. 

Envolve processos que não 
demandam energia cognitiva 

Consciente Inconsciente ou pré-consciente 

Amígdala e Lóbulo Insular: 
Emoções e percepções 

Giro do Cíngulo e Orbitofrontal: 
controle e manutenção da atenção e 
cognição. 

Fonte: Autor (2018) 

 

Essa subseção amalgamará os preceitos na construção da Matriz de Lapsos, 

que será essencial na análise em Tarefas dentro da organização praxeológica na 

Instituição. Tais processos são importantes no entendimento de como o sujeito analisa 

o objeto ostensivo e como evoca os objetos não ostensivos, fazendo a dialética  

∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) ser efetivada e mudando a sua relação com o objeto do conhecimento. 

 

2.4.12 Matriz de Lapsos de Tarefas 

 

Apresentadas as direções da construção do objeto de pesquisa, o Quadro 17 a 

seguir se refere à Matriz de lapsos, relacionando-os com os obstáculos didáticos 

tipografados e categorizando o nível de atenção seletiva, levando em conta os 

processos automáticos e controlados, como parâmetro principal o uso da energia 

cognitiva para determinado tipo de Tarefa: 

Antes disso, porém, é fundamental apresentar tais Níveis de Atenção Seletiva 

(𝑁𝐴𝑆) requeridos, concomitantemente com os lapsos que aparecem na Matriz, 

definidos como: 

Nível 1 (𝑵𝑨𝟏) – não há exigência de muita energia cognitiva: os processos são 

permeados pelos processos automáticos, nas assertivas neurocognitivas do processo 

Bottom up, não havendo evocação de objetos não ostensivos fora da praxeologia; 

Nível 2 (𝑵𝑨𝟐) – Há uma exigência maior de energia cognitiva: no caso da 

captação de informações, os processos Bottom Up e Top Down estão presentes, 

sempre acionados durante a resolução do tipo de Tarefa em questão; 
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Nível 3 (𝑵𝑨𝟑) – A energia cognitiva é totalmente exigida para a resolução: a 

Atenção é direcionada para o tipo de Tarefa: requer a evocação de objetos não 

ostensivos de outras praxeologias, em alguns casos. 

 

Quadro 19 - Matriz de Possíveis Lapsos encontrados em tipo de Tarefas 
Trigonométricas 

Lapsos Leitur
a para 

Tarefas, 
dentro de 

uma 
praxeologia. 

Obstáculo 
Didático/Epistem

ológico 

Dialé
tica 

∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) 

Nível 
de Atenção 

Seletiva 
exigido na 
resolução  

Erros de 
captura (EC) 

Exercí
cios 
repetitivos 
geram 
rotinas, que 
se tornam 
automáticos: 
perde-se o 
controle 
sobre a 
técnica 
utilizada para 
a resolução. 

Criam-se 
generalizações 
abusivas das 
técnicas com 
relação aos tipos 
Tarefas. O 
processo não 
envolve top down, 
isto é, o objeto é 
dado como 
“conhecido”. 

O 
erro 
acontece na 
manipulaçã
o 
(ostensivo) 
e evocação 
(não 
ostensivo). 

𝑁𝐴1e
 𝑁𝐴2 

Omissõe
s (EO) 

Um 
passo ou 
outro na 
resolução da 
tarefa é 
omitido 

No 
momento de 
evocação, pode-se 
não compreender a 
tecnologia e teoria. 
O aluno não 
avança na 
dialética, pois não 
compreende a 
organização 
praxeológica em 
questão. 

Acont
ece na 
manipulaçã
o 
(ostensivo) 
em um 
“passo 
omisso”. 

Todos 
os níveis 

Erros de 
descrição (ED) 

Usa-se 
a técnica 
errada para a 
Tarefa ou 
confunde-se 
com uma 
técnica 
semelhante, 
porém 
ineficaz. 

O modelo 
inadequado para 
tal solução. A 
técnica não condiz 
com a Tarefa: 
portanto não se 
justifica na sua 
tecnologia e teoria 

Mani
pulação de 
objetos 
ostensivos. 

𝑁𝐴3 
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Persever
ações (EP) 

Manté
m-se um 
passo na 
resolução, já 
automatizado
, porém sem 
necessidade. 

Muitas das 
vezes, por conta do 
contrato didático, o 
aluno repete o 
passo na 
resolução, na 
intenção de 
evidenciar aquele 
comportamento 
pontual. 

Mani
pulação dos 
objetos 
ostensivos e 
estímulos 
externos à 
praxeologia. 

𝑁𝐴1 

Erros 
causados por 
dados. (ECD) 

A 
teoria tem 
papel 
fundamental 
nesse lapso, 
pois pode 
confundir a 
técnica em 
determinado 
tipo de 
Tarefa. 

Como citou 
Bachelard, 
Analogias que 
podem confundir 
na aquisição do 
conhecimento. O 
infinito e a aversão 
à aceitação dessa 
entidade. 

Evoc
ação de não 
ostensivos, 
perceptíveis 
ou não ao 
sujeito na 
aplicação da 
técnica no 
tipo de 
Tarefa. 

𝑁𝐴2 e
 𝑁𝐴3 

Fonte: Autor (2018) 

 

Esse crivo tem caráter hipotético, compactuando com os anseios que insurgem 

na pesquisa corrente. Optou-se por utilizar uma quantidade pequena (cinco lapsos) 

na tipologia que servirá de lupa para a análise em Tarefas trigonométricas. Nessas 

condições, se faz necessário também indexar o NT e o NM para essa análise. Essas 

primeiras percepções serão sintetizadas na construção das hipóteses de pesquisa.  

 

2.5 Hipóteses 

 

Discorridas as percepções sobre a análise preliminar, se faz necessário emular 

as hipóteses da pesquisa, que cercearão as seções seguintes. Serão nomeadas como 

𝐻1 e 𝐻2 as hipóteses, avaliadas e validadas segundo a EDC, a saber: 

𝐻1 – Os Lapsos e a função cognitiva “Atenção Seletiva” possuem uma 

correlação quanto à resolução de tipos de Tarefas envolvendo Funções 

Trigonométricas, dentro de uma organização praxeológica e concatenadas com os 

Níveis de Funcionamento do Conhecimento, isto é, o NAS exigido está correlacionado 

com o lapso em determinado NFC. 
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𝐻2 – Uma sequência didática construída sobre os preceitos teóricos 

apresentados facilitará o sujeito a minimizar ou sanar os erros percebidos na utilização 

das técnicas inseridas na praxeologia das Tarefas nessa temática, na comparação de 

testes a priori e a posteriori, referentes às etapas da EDC. 

 

2.5.1 Objetivos Específicos 

 

Concatenando as preposições inseridas nas Hipóteses e o Objetivo principal 

desse trabalho, que é investigar a etimologia de lapsos (erros) em tipo de Tarefas de 

Funções trigonométricas, concernente à hierarquia dos Níveis de Funcionamento do 

Conhecimento de Robert (1997; 1998), temos os seguintes objetivos específicos, 

denominados respectivamente por 𝑂1 e 𝑂2: 

• 𝑂1 – Estruturar uma matriz de crivo dos lapsos comuns, baseados no quadro 

teórico amalgamando concernentes aos pressupostos da EDC; 

• 𝑂2 – Elaborar uma Sequência Didática que busque avaliar correlações entre 

os lapsos e atenção em Tarefas que envolvem as noções de Funções 

Trigonométricas. 

 

As próximas seções, dentro dos pressupostos da EDC, serão sobre as 

concepções e análises a priori, isto é, como se pretende controlar as variáveis, macro-

didática e micro-didática, pensando na elaboração da sequência didática que envolve 

a construção do conhecimento matemático, em questão as funções trigonométricas, 

em uma organização praxeológica e analisando os lapsos recorrentes.  

 

 

Considerações Finais da Seção 

 

 Chegando até aqui, o leitor pode perceber o quão a trajetória da trigonometria 

teve nuances e evoluções que formaram a ciência em estudo como se conhece hoje. 

Nas assertivas da Engenharia Didática, é nítido ver que as análises preliminares 

forjam o pesquisador a investigar a gênese do objeto matemático em estudo, bem 
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como o palco de suas transformações, além dos obstáculos e dificuldades para o 

conhecimento se situar como tal. 

Para uma melhor compreensão da trajetória científica trazida nessa seção, a 

Figura 26 mostra o mapa conceitual de tal esforço. Esse trajeto foi permeado pela 

metodologia de pesquisa EDC, a todo o momento se reportando aos escritos de 

Artigue (1999) e galgando outros caminhos que foram necessários para fomentar os 

construtos da referida seção: 

 

Figura 26 – Mapa conceitual da trajetória da Seção 1 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

As análises históricas deram um panorama de como a necessidade de explicar 

fenômenos naturais fazem surgir o conhecimento. Em determinada época, cada 

estudioso usou o que de melhor possuía para comungar o conhecimento já existente 

e assim elevá-lo para outro patamar, como percebemos com Hiparco, Ptolomeu, Al 

Battani, Regiomontanus, Euler, etc. A importância de tal seção faz com que se retorne 

aos primórdios da construção do conhecimento em questão e as relações que ele 

impõe aos diferentes povos, suas culturas e como eles utilizaram o conhecimento em 
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tela para se desenvolverem e se afirmarem como homens dentro da atividade 

matemática. 

A análise epistemológica não se desvincula da anterior. Muito pelo contrário, 

há uma miscelânea constante entre o que a História diz e como o conhecimento evolui. 

As rupturas históricas e obstáculos epistemológicos estão intimamente ligados, como 

o caso das Tabelas Alfonsinas que permaneceram utilizando a astronomia como 

pano de fundo na Península Ibérica, enquanto Fibonacci na atual Itália já transmutava 

a trigonometria para a agrimensura e antes o persa al-Tûsî já dava à trigonometria 

status de ciência. As rupturas epistemológicas são essências para pensar como o 

conhecimento foi passado dentro dos povos estudos e como os pensadores do 

conhecimento em questão se aportaram desses construtos anteriores para formar 

novos. 

No ensino, essas assertivas não podem ficar omissas. O professor deve 

recorrer sempre que possível à história, pois ao saber as dificuldades e obstáculos 

epistemológicos pode entender como seu aluno também pode se comportar diante 

das peculiaridades, nem sempre tácitas, do conhecimento em questão. O erro não 

pode ser quitado do processo de construção didática e epistemológica. A transposição 

didática em jogo, com suas nuances e seus desafios são gerados pelas implicações 

anteriores de como, epistemologicamente e historicamente, a trigonometria foi 

construída e qual o efeito disso nessa transposição. 

O papel do historiador então é misturado com o do poeta, que explica o que 

aconteceu e o que irá acontecer. No caso dessa pesquisa, o papel é indefinido, que é 

o do cientista e pesquisador. E o pesquisador em Educação Matemática não pode 

tergiversar essas três matrizes de estudos propostas pela EDC, pois omitir uma 

variável na produção do conhecimento é velar ao leitor/professor/aluno todas as 

intempéries que cercam o objeto de pesquisa em questão. 
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3- CONCEPÇÕES E ANÁLISES A PRIORI 

 

 

 

 

Considerações iniciais 

 

Quem na rua se perde, 
Encontra o que pede 

Acerta o que mede e conta 
até errar. 

Que o erro é onde a sorte 
está. 

Não queira ver. 
(I’m Ready – Rodrigo 

Amarante) 
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O objetivo dessa seção é elaborar uma sequência didática, corroborando com 

os quadros teóricos apresentados na seção anterior, dentro dos construtos teóricos 

da EDC para a fase de Concepção e Análise a priori. Tal fase é fundamental para o 

pesquisador emular situações que poderão surgir durante a experimentação, que é a 

fase seguinte dentro dessa metodologia, além de pensar nessa sequência para poder 

superar os lapsos, no caso desse trabalho, nas técnicas utilizadas nos tipos de Tarefas 

solicitadas. 

O erro (nessa pesquisa transmutada para a palavra “lapso” e já colocada em 

tela na seção anterior) é onde a sorte está. Sorte no sentido de ventura, de poder 

aprender com a experiência, se permitir errar. E ao fazer, ao decidir errar, o aluno 

pode sim encontrar o cerne de sua dificuldade e superar, colocando em xeque o que 

ele fez e o que ele pode fazer para melhorar sua resposta. Trazer então para a 

superfície a ∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) e suas características: a evocação dos não ostensivos e a 

manipulação dos ostensivos para a resolução de um tipo de Tarefa. 

A avaliação é o termo que coloca a intencionalidade da Instituição que contém 

o sujeito e que a deseja adequar (SANTOS e MENEZES, 2015). Avaliar, contudo, não 

pode se restringir apenas no sentido de quantificar o acerto e punir o erro do aluno. A 

avaliação deve ser analítica: comparar os resultados esperados com os manifestados 

e assim mostrar onde está aquilo que impede o aluno de avançar na construção do 

seu conhecimento. Essa assertiva também é justificada nos aportes teóricos de 

Brousseau (1983), trazendo uma perspectiva construtivista da aprendizagem. 

A construção da Sequência serve também para o pesquisador escolher quais 

variáveis micro-didáticas e macro-didáticas estão em jogo na situação da aquisição 

do novo conhecimento matemático. A criação de hipóteses em cada sessão de 

aplicação da sequência facilita a analise das respostas dos alunos quanto aos testes 

propostos na sequência, bem como os comportamentos esperados dão um norte ao 

pesquisador sobre quais as dificuldades que ele pode encontrar nesse processo. 

 

3.1. Desenho do projeto 

 

A pesquisa será norteada pela Engenharia Didática Clássica (EDC), baseada 

nos estudos da pesquisadora francesa Michèle Artigue. A EDC se configura como 

uma metodologia de pesquisa, sendo uma forma de trabalho didático comparável ao 
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trabalho do engenheiro que, para realizar um projeto, se apoia em conhecimentos 

científicos de seu domínio, aceita se submeter a um controle de tipo científico, mas ao 

mesmo tempo, é obrigado a trabalhar objetos mais complexos que os objetos 

depurados da ciência (ARTIGUE, 1999). O trabalho é caracterizado por premissas de 

um projeto arquitetônico. 

Enquanto metodologia pode-se acentuar como sendo um diferencial na 

Engenharia Didática a pesquisa experimental, que para sua validação faz análises a 

priori e a posteriori, ao contrário das metodologias clássicas que usam pré-testes e 

pós-testes (OLIVEIRA 2007, p. 114).  

Na primeira etapa, A Análise Preliminar, o professor-pesquisador será 

incumbido de fazer inferências sobre todo o quadro teórico que envolve o objeto a ser 

trabalhado, além de destacar as concepções prévias dos sujeitos envolvidos e a 

compreensão da realidade pesquisada (CANINDÉ, 2006). Para Artigue (1988): 

 
Em uma pesquisa de Engenharia Didática, a fase de concepção ocorre 
contando com um quadro teórico-didático geral e conhecimentos didáticos já 
adquiridos no campo de estudo, mas também contando com um certo número 
de análises preliminares, na maioria das vezes: 1- A análise epistemológica 
do conteúdo ensinado; 2 – A análises do ensino usual e seus efeitos; 3 – A 
análise das concepções dos alunos, das dificuldades e obstáculos que 
marcam sua evolução; 4 – A análise do campo de restrições em que se se 
situa a realização didática efetiva; 5 – E claro em tomando em conta os 
objetivos específicos da pesquisa (ARTIGUE, 1998 p. 289, tradução nossa). 

 
Nas referidas fases, foram analisados alguns aspectos, sendo alguns deles: 

estudar a gênese histórica do saber em estudo, como ele se manifesta hoje e ontem, 

suas funcionalidades matemáticas e obstáculos epistemológicos envolvendo o 

conceito em questão (ALMOULOUD, 2007). Além desses, podemos analisar os 

conhecimentos prévios dos alunos, analisar o ensino usual e seus efeitos, 

considerando sempre as hipóteses da pesquisa32. 

 

3.2 Concepções e Análises a priori 

 

Na elaboração de uma sequência didática, visando às percepções teóricas que 

foram supracitadas na seção anterior e apoiando-se na EDC de Artigue (1999), 

validando as hipóteses da pesquisa e respondendo aos anseios primais do 

                                            
32 Essa fase já foi concluída na seção anterior, sendo trazida aqui apenas para ligar os procedimentos 
da EDC. 
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pesquisador, se faz imprescindível pensar na segunda fase da metodologia: 

Concepções e análises a priori. 

Almouloud (2007, p. 174) ressalta que ao tentar responder as perguntas 

direcionadoras da pesquisa em jogo, deve-se “elaborar uma Sequência Didática 

(SD)”. Essas situações podem estar abarcadas dentro dos tipos de Tarefas, pensando 

na perspectiva da TAD, abertas ou fechadas, dentro de uma situação matematizada 

em partes, trazendo consigo campos diversos do conhecimento matemático, além 

saberes dentro de uma organização praxeológica.  

O objetivo dessa sequência é a utilização, implícita e explicitamente, de objetos 

ostensivos, evocando os objetos não ostensivos, isto é, praticando a dialética 

∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜). Segundo Almouloud (2007), sugere-se escolher as seguintes condições 

para a elaboração dessa sequência: 

 

• Os alunos entendem facilmente os dados do problema e podem se 
engajar na resolução, utilizando seus conhecimentos disponíveis; 

• Essas situações devem colocar em jogo um campo conceitual que se 
deseja efetivamente explorar e no qual o conhecimento está inserido; 

• Os conhecimentos antigos dos alunos são insuficientes para a 
resolução completa do problema; 

• Os conhecimentos, objetos de aprendizagem, são as ferramentas que 
devem ser mobilizadas, em última instância, para obter a solução final; 

• O problema pode envolver vários domínios de conhecimento: álgebra, 
geometria, domínio numérico, entre outros (ALMOULOUD, 2007, p. 174). 

 

 Considerando os estudos prévios, a construção da sequência de situações-

problema deve levar o aluno a construir certas competências e habilidades, que tem 

por objetivos primordiais o auxílio na construção do conhecimento, de forma 

significativa e desenvolver a leitura, a interpretação e utilização de diferentes técnicas 

na resolução de um tipo de Tarefa (ALMOULOUD, 2007; SILVA, 2018). 

Essas condições apresentadas em tela podem ser transfiguradas para a 

questão do erro, na superação do obstáculo presente, avaliando os níveis de Atenção 

seletiva (constando também os processos Bottom up e Top Down) exigido nas 

técnicas resolutivas em tipo de Tarefas de Funções Trigonométricas dentro da 

hierarquia proposta por Robert (1997; 1998).  

O papel do professor é de mediador, orientando suas práticas no intuito de não 

prejudicar o processo de aprendizagem do aluno e sua participação efetiva. As 

seguintes considerações devem ser tomadas, baseadas em Almouloud (2007): 
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1) Os alunos devem evocar os objetos não ostensivos já presentes na intenção 

de resolver os tipos de Tarefas solicitadas, pelo menos de forma parcial; 

2) O pesquisador deve avaliar os resultados dos alunos, de modo a colocar em 

debate os lapsos apontados pelo mesmo, podendo aparecer nesse processo 

novos conhecimentos; 

3) O professor, conferindo a catarse dos alunos, deve promover novas situações 

didáticas, a fim de solidificar os conhecimentos adquiridos nessa sequência. 

 

Contudo, para alcançar de forma satisfatória essas preposições, o pesquisador 

deve selecionar as variáveis didáticas, para alcançar as mudanças pretendidas no 

processo de aprendizagem dos alunos no que diz respeito ao objeto matemático em 

xeque. O Quadro 20 a seguir traz em seu bojo as noções de variáveis micro-didáticas 

e macro-didáticas: 

 

Quadro 20 – Variáveis Macro e Microdidáticas 

Variável Características 

Macro didático ou global Referentes à organização global 
da Engenharia proposta. 

Micro Didático ou local Referentes à organização local da 
Engenharia proposta, isto é, a 
organização de uma sessão ou fase. 

Fonte: Artigue (1988) 

 

Essas duas variáveis estão amalgamadas dentro de três dimensões, a saber: 

A dimensão epistemológica, que se situa nas características do saber estudado; a 

dimensão didática (sistema de ensino e sujeitos, objetos dentro da instituição 𝐼) e a 

dimensão neurocognitiva (os preceitos neurocognitivos dos sujeitos da aprendizagem) 

(ALMOULOUD, 2007). Esses dois tipos de variáveis distribuem-se em ordem geral ou 

até mesmo em função do conteúdo matemático.  

A importância dessa fase da EDC é em primeira instância como as escolhas 

das variáveis que se admitem como pertinentes facilitam analisar os comportamentos 

dos alunos nas resoluções das Tarefas, dando explicação ao seu sentido. Almouloud 

(2007), corroborando com essa fala, afirma: 

 

                            Em uma análise a priori, devemos:  
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• Descrever as escolhas das variáveis locais e as características da 
situação adidática a ser desenvolvida; 

• Analisar a importância da situação para o aluno e, em particular, em 
função das possibilidades de ações, escolhas para a construção de 
estratégias, tomada ou decisões, controle e validação que o aluno terá. As 
ações do aluno são vistas no funcionamento, quase isolado, do professor, 
que, sendo o mediador do processo, organiza a situação de aprendizagem 
da forma a tomar o aluno responsável pela sua aprendizagem; 

• Prever comportamentos possíveis ou tentar mostrar como a análise 
feita permite controla-los, assegurando que os comportamentos esperados, 
se e quando eles intervêm, resultem no desenvolvimento do conhecimento 
visado pela aprendizagem (ALMOULOUD, 2007, p. 175). 

 

A qualidade da construção dessa fase se faz presente nas assertivas acerca 

do sucesso das situações-problemas postas e, além disso, permite ao docente 

controlar a realização das atividades dos alunos, dentro da AM, compreendo os fatos 

observados.  

Dois tipos de analises coexistem, quando se pensa nas concepções e análises 

a priori: A análise matemática identifica os métodos e/ou estratégias de resolução de 

cada situação, evidenciando os conhecimentos e saberes envolvidos e A análise 

didática, considerando a pertinência da situação proposta, identificar as variáveis de 

comando da situação, estudar a consistência das situações, prever as dificuldades 

que os alunos apresentarão, Observar novos conhecimentos e novas técnicas na 

resolução dos tipos de Tarefa e prever os objetos não ostensivos que serão evocados 

nestas. 

 

 

 

3.3 Caracterização dos sujeitos de pesquisa 

 

O público-alvo será uma turma do 2º ano do ensino médio, ainda não pré-

determinada, da Escola Estadual Professor José Quintela Cavalcanti, Arapiraca - AL, 

pelo fato de estarem estudando o conteúdo pesquisado no momento da coleta de 

dados, podendo ainda ter a possibilidade de outra sala, do 3º ano do ensino médio, 

como grupo de controle e comparação das variáveis didáticas. 

A seguir, serão apresentados os dados da escola (Censo, 2016), demográficos 

e estatísticas escolares: 
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Quadro 21 - Dados demográficos e estatísticas escolares da Escola Quintela 
Cavalcanti 

Características Na escola  

Etapas de Ensino - segundo 
dados do Censo/2016 

• Ensino Médio 
• Educação de Jovens e Adultos 

Infraestrutura - segundo dados do 
Censo/2016 

• Alimentação escolar para os 
alunos 

• Água filtrada 
• Água da rede pública 
• Energia da rede pública 
• Fossa 
• Lixo destinado à coleta periódica 
• Acesso à Internet 

Equipamentos - segundo dados 
do Censo/2016 

• Computadores administrativos 
• Computadores para alunos 
• TV 
• Videocassete 
• DVD 
• Antena parabólica 
• Copiadora 
• Retroprojetor 
• Impressora 
• Aparelho de som 
• Projetor multimídia (datashow) 

Dependências - segundo dados 
do Censo/2016 

• 19 de 20 salas de aulas 
utilizadas 

• 118 funcionários 
• Sala de diretoria 
• Sala de professores 
• Laboratório de informática 
• Laboratório de ciências 
• Sala de recursos multifuncionais 

para Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) 

• Cozinha 
• Banheiro dentro do prédio 
• Banheiro adequado à alunos 

com deficiência ou mobilidade reduzida 
• Sala de secretaria 
• Refeitório 
• Despensa 
• Almoxarifado 
• Auditório 
• Pátio coberto 
• Pátio descoberto 
• Área verde 

Média da escola no ENEM 
(Dados prova ENEM/2015) 

Participantes: 443 alunos - Taxa 
de participação: 72,23% 

Redação: 552,50 
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Linguagens e Códigos: 480,62 
Ciências Humanas: 535,97 
Matemática: 443,74 
Ciências da Natureza: 461,19 

Fonte: Brasil (2016) 

 

 

Em visitas feitas durante o inicio do ano que segue, pode-se perceber a falta 

de equipamentos nos laboratórios, não tendo a presença de um específico para o 

ensino de matemática. Esse fator é fundamental no momento do debate e 

ressignificação das análises dos lapsos, no qual a sequência de situação-problema 

será incumbida. 

Diante do exposto, se faz necessário na próxima subseção abarcar a 

construção da sequência de situações-problema, como posta por Almouloud (2007), 

concatenando-as com as implicações teóricas anteriores, bem como os anseios da 

pesquisa em corrente desenvolvimento. A construção dessa sequência foi pautada 

também nas especificidades dos alunos que participarão das aplicações em 

momentos, divididos para melhor atender as análises dos resultados das resoluções 

de Tarefas de funções trigonométricas. 

 

3. 4 Construção da Sequência Didática 

 

A intervenção didática, subsidiada dentro dos construtos teóricos anteriores, 

tem a partir dessa fase, a intencionalidade de prever alguns comportamentos 

(resultados), sugerindo hipóteses em cada momento desenvolvido. Dentro do que foi 

pressuposto por Almouloud (2007), se faz necessário o registro desses resultados 

esperados, para a confrontação e análise dos lapsos nas Tarefas solicitadas, 

verificando também o nível de atenção sugerida nas determinadas Tarefas. 

A SD está ancorada em três momentos principais, divididos cada um em dois 

momentos específicos: aplicação dos Protocolos Diagnósticos de Lapsos (PDL – 

Apêndices) e discussão das resoluções dos alunos com as resoluções esperadas 

dentro de tais diagnósticos. Os três momentos condizem com a construção da Matriz 

de Lapsos apresentada na seção anterior, onde será confrontada a utilização da 

dialética ∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) em cada momento da sequência. 
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Visou-se também por distribuir os NFC em cada momento, não apenas 

deixando a hierarquia desses ser análoga ao desenvolvimento da sequência e sim 

analisando a evolução das técnicas utilizadas, bem como a ∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) e os lapsos, 

correlacionados com os NAS em questão. 

 

3.4.1 Análise a priori do primeiro momento (𝑀1) 

 

Os objetivos desse primeiro encontro: (a) avaliar os lapsos mais comuns nas 

Tarefas de Funções Trigonométricas dentro da Matriz de Lapsos (ML); (b) Indexado 

os NAS em cada Tarefa, avaliar em quais níveis há uma presença maior de erros, 

ainda se reportando à ML e (c) Discutir sobre esses lapsos, dados os resultados e o 

confronto entre as técnicas esperadas para a resolução dessas Tarefas. 

O Protocolo Diagnóstico 1(𝑃𝐷1) foi elaborado com Tarefas dentro da 

organização praxeológica referente às Funções trigonométricas, com  questões dos 

três níveis no crivo de Robert (1997;1998), não sequenciados em ordem de aparição. 

Esse primeiro protocolo satisfaz o objetivo (a). 

Para a obtenção do objetivo (b), procurou-se amparar na ML, analisando os 

lapsos que aparecerem nas tarefas e os classificando segundo a mesma referência. 

Consideram-se as etapas da resolução ou aplicação da técnica na comparação para 

o momento do confronto entre as respostas esperadas e manifestas. A discussão 

sobre a resolução será feita na sala de aula e em algumas resoluções com o auxílio 

do software livre Geogebra, em construções de gráficos, fazendo parte da evocação 

de não ostensivos e utilização de outros campos da matemática. 

O terceiro objetivo é referente à efetivação da discussão sobre os lapsos com 

os sujeitos, sobre o amparo dos quadros teóricos, onde o lapso percebido será 

mostrado ao aluno pelo pesquisador, perguntando sobre quais objetos não ostensivos 

ele se baseou no manuseio de ostensivos para a determinada resolução. Essa 

estruturação está apresentada no Quadro 22: 
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Quadro 22 – SD/ 1º momento 

Tarefas Objetivo Variável 
macrodidática 

Recursos 
Metodológicos 
(variável 
microdidática) 

Hipótese Possíveis 
comportamentos 

𝑃𝐷1 Avaliar os lapsos 
mais comuns nas 
Tarefas de 
Funções 
Trigonométricas 
dentro da Matriz 
de Lapsos (ML) 

Aplicação do 
protocolo, dados 
os 
conhecimentos 
prévios sobre o 
tema já 
estabelecidos. 

O protocolo 
contem Tarefas 
dentro dos três 
níveis no NFC. O 
tempo será de 1 
hora/aula 

Resolver com uma 
técnica aceita na 
instituição as 
Tarefas. 

Os alunos não 
conseguirão no 
tempo determinado 
fazer as questões 
ND e NM 

Discussão Avaliar em quais 
níveis há uma 
presença maior de 
erros, ainda se 
reportando à ML 

 
 
 

_ 

Os alunos 
serão divididos 
em grupos, onde 
cada um poderá 
mostrar ao colega 
como resolveu 
determinada 
questão. Pode-se 
usar o software 
Geogebra ou 
outro material . 
O professor 
apresentará as 
resoluções 
esperadas. 

Verificar quais 
questões exigiram 
maior ou menor 
NAS, confrontando 
com a ML 

As questões que não 
foram respondidas 
por nenhum dos 
alunos serão pauta 
de maior discussão, 
pois nela será 
necessário evocar 
outros 
conhecimentos. 

 

Fonte: Autor (2018)
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3.4.1 Análise a priori do segundo momento (𝑀2) 

 

Os objetivos do segundo encontro foram: (a) trazer à tona a dialética  ∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) 

na evocação dos conhecimentos anteriores (não ostensivos) na manipulação de 

ostensivos nas novas Tarefas no Protocolo Diagnóstico 2 (𝑃𝐷2); (b) rediscussão dos 

lapsos ainda apresentados, percebendo quais desses persistem em determinado 

nível. 

Para a aplicação do 𝑃𝐷2, baseou-se no protocolo anterior, tendo a maior 

presença de questões de nível onde ocorreram os lapsos mais comuns e onde não 

houve aplicação de nenhuma técnica, podendo redefinir assim a ML para o 

aparecimento de novos lapsos ou mesmo a união dos que já estão caracterizados, 

mostrando assim a flexibilidade e a reorganização constante dos pressupostos 

teóricos para essa análise. 

O segundo objetivo terá o mesmo direcionamento que o do momento anterior, 

sendo que os grupos que serão formados deverão comparar suas respostas 

manifestas no teste anterior, além de exposições de técnicas que geraram o mesmo 

resultado, podendo incorpora-las no aspecto institucional, desde que o professor que 

acompanha a aplicação esteja de acordo. 

Também pode-se pensar, nessa afirmativa anterior, a questão de formulação 

de Tarefas pelos próprios alunos, onde eles devem elaborar a resolução em passos e 

haver troca entre grupos de questões, onde cada grupo pode ter em mente 

determinada técnica para determinada Tarefa. 

O Quadro 23 traz consigo a estrutura da SD nesse segundo momento: 
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Quadro 23 – SD/ 2º momento 

Tarefas Objetivo Variável 
macrodidática 

Recursos 
Metodológicos 
(variável 
microdidática) 

Hipótese Possíveis 
comportamentos 

𝑃𝐷2 Trazer à tona a 
dialética  
∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) na 
evocação dos 
conhecimentos 
anteriores (não 
ostensivos) na 
manipulação de 
ostensivos 

Aplicação do 
protocolo, dados 
os conhecimentos 
prévios sobre o 
tema já 
estabelecidos. 

O protocolo 
contem Tarefas 
dentro dos três 
níveis no NFC. O 
tempo será de 1 
hora/aula 

Resolver 
com uma técnica 
aceita na instituição 
as Tarefas. 

Os alunos ainda 
terão dificuldades em 
Tarefas do tipo ND e 
NM, porém já 
conseguirão 
descrever quais não 
ostensivos são 
necessários para a 
aplicação da técnica 
pertinente 

Rediscussão Rediscussão dos 
lapsos ainda 
apresentados, 
percebendo quais 
desses persistem 
em determinado 
nível. 

 

 
 
 

_ 

Os alunos 
serão divididos em 
grupos, onde 
serão postos os 
novos lapsos e a 
elaboração de 
Tarefas, com uma 
técnica 
estabelecida ou 
institucionalizada. 
O professor 
apresentará as 
resoluções 
esperadas. 

Verificar quais 
lapsos foram 
recorrentes nos 
diferentes NFC. 

Os alunos 
perceberão em 
comparação com o 
que eles fizeram no 
protocolo anterior os 
lapsos. Porém 
poderão repeti-los 
por não conseguirem 
ainda evocar não 
ostensivos e 
manipular os 
ostensivos. 

Fonte: Autor (2018) 
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3.4.3 Análise a priori do terceiro momento ( 𝑀3) 

 

Para o último encontro foram esses os objetivos: (a) o confronto entre as 

hipóteses da pesquisa e os resultados expostos pelos alunos nos três protocolos, 

aplicando o 𝑃𝐷3 para tal finalidade; (b) voltar à discussão entre os alunos sobre os 

lapsos que ainda não foram superados no momento da análise do terceiro protocolo 

e (c) apresentar os resultados ao professor, na intenção de criar novas situações 

didáticas posteriores para solidificação do conhecimento matemático em questão.  

Na construção do último protocolo diagnóstico, se faz necessário apresentar: 

as questões onde os alunos tiveram menor índice de lapsos, no intuito de verificar se 

os conhecimentos já amalgamados não foram distorcidos e apresentar novamente as 

Tarefas as quais permanecem os lapsos mais comuns durante as duas aplicações. O 

pesquisador deve então conversar com o professor que rege a sala para uma nova 

aplicação do primeiro protocolo, com as Tarefas idênticas, porém em ordem inversa 

ou distribuídas aleatoriamente, testando também o NAS para rastrear os estímulos 

corretos no processo de evocação de não ostensivos. 

A discussão deve ser novamente grupal, onde se devem rememorar os lapsos 

durante os PD anteriores e confrontar com o ulterior. A atividade do grupo é colocar 

as respostas por níveis de cada participante da pesquisa, onde em tela ele pode 

perceber sua evolução, bem como onde os lapsos em suas técnicas ainda estão em 

persistência. O pesquisador então poderá socializar a ML e mostrar esses lapsos que 

em maioria persistiram nas respostas. 

Na ultima fase, o professor entra em contato com pesquisador na elaboração 

de novas situações onde os lapsos dos alunos serão confrontados em grupo, fazendo 

alusão as preposições já supracitadas, decantadas em Almouloud (2007), 

apresentando assim, uma nova relação com objeto matemático em jogo, que para 

Chevallard (1999) seria a aprendizagem do sujeito na instituição. 

O Quadro 24 traz a estrutura para esse ultimo momento: 

 

 

 

 

 



 132 
 

 

Quadro 24 – SD/ 3º momento 

Tarefas Objetivo Variável 
macrodidática 

Recursos 
Metodológicos 
(variável 
microdidática) 

Hipótese Possíveis 
comportamentos 

𝑃𝐷3 Confrontar as 
hipóteses da 
pesquisa e os 
resultados 
expostos pelos 
alunos nos três 
protocolos 

Aplicação do 
protocolo, dados 
os conhecimentos 
prévios sobre o 
tema já 
estabelecidos. 

O protocolo 
contem Tarefas 
dentro dos três 
níveis no NFC. O 
tempo será de 1 
hora/aula 

Resolver com uma 
técnica aceita na 
instituição as 
Tarefas. 

Em algumas Tarefas 
ainda poderá persistir 
algum lapso, porém 
no NT elas já estarão 
sanadas. 

Rediscussão Rediscussão dos 
lapsos ainda 
apresentados, 
percebendo quais 
desses persistem 
em determinado 
nível. 
Apresentação dos 
lapsos comuns 
para os alunos em 
seus PD 

 

 
 
 

_ 

Os alunos serão 
divididos em 
grupos, onde 
poderão 
confrontar com 
suas resoluções 
anteriores os 
lapsos comuns 
O pesquisador 
apresentará a ML 
que ele elaborou 
durante o 
processo. 

Verificar quais 
lapsos foram 
recorrentes nos 
diferentes NFC. 
Trazer à tona para 
os alunos esses 
lapsos 

Os alunos serão 
“desequilibrados” 
com esse confronto 
de respostas, 
podendo assim 
superar os lapsos 
que persistiram em 
suas técnicas 
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Criação de 
novas situações  

Criar, 
juntamente com o 
professor da sala, 
futuras situações 
onde o aluno 
precisará 
confrontar a 
resposta esperada 
de uma Tarefa e o 
que ele manifestou 
em sua escrita. 

Elaborar 
novas SD e 
repetir, se 

possível, o 𝑃𝐷1 
para verificar se 

os alunos 
conseguem 
evocar não 

ostensivos e 
manipular os 

ostensivos que já 
foram discutidos. 

As novas 
SD serão voltadas 
para outros 
conteúdos, 
utilizando outros 
materiais didáticos 
nas discussões 
dos lapsos que 
aparecerem. 

Os alunos 
conseguirão 
entender as 
nuances de cada 
conhecimento e 
sobre a 
organização 
praxeológica, 
mesmo que 
implicitamente. 

A metodologia 
de confronto de 
lapsos será 
facilitadora no 
processo tanto de 
ensino quanto de 
aprendizagem. O 
aluno conseguirá 
entender dentro da 
instituição a 
∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜). 

Fonte: Autor (2018) 
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3.5 Construção do Protocolo Diagnóstico 1 (PD1)33 

 

Considerando as bifurcações teóricas em tela, parte-se para uma decantação 

das técnicas (nesse caso, institucionalizadas) utilizadas em cada item do PD1. Estas 

podem estar bem definidas in loco durante a aplicação da SD; neste caso, se houver 

outra técnica que está à margem do previsto em 𝐼, mas que tem justificação lógica, 

isto é, está abarcada dentro de uma tecnologia e uma teoria, será considerada como 

aceita, porém passível de análise. 

O PD1 contém 03 (três) Tarefas, dispostas nos NFC de Robert em igual 

quantidade. Foram consultadas fontes como questões para concurso, vestibulares e 

ENEM. Os critérios utilizados para essa coleta estão desde o crivo concernente ao 

quadro teórico, como já supracitado, quanto a complexidade da técnica utilizada na 

sua resolução e, em hipótese, o lapso que ela pode emanar nesta.  

A 𝑇1 a seguir foi retirada da prova do CFTMG, do ano de 2015: 

 

Figura 27 - Tarefa 1 do PD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ribeiro (2018) 

 

                                            
33 O PD1 se encontra em anexo. Os demais, como já enfatizados nas subseções anteriores dessa 
seção deverão ser construídos de acordo a SD. 

T1 – (CFTMG 2015). O esboço do gráfico da 

função 𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑥) é mostrado na figura 

seguinte. 

 

Calcular o valor de 𝑎 ∗ 𝑏. 
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Essa tarefa se encontra em NM, segundo o NFC, isto é, a técnica resolutiva 

desta paira entre propriedades e aplicações simples (ROBERT, 1998). De acordo com 

o crivo de Lapsos (Quadro 19), sob o 𝑁𝐴2, estão as tipologias esperadas de erros: 

EC, EO e ECD. A técnica (τ1) é apresentada a seguir: 

 

Figura 28 – Técnica τ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Percebe-se que a análise é feita dentro de linhas sequenciais da técnica em 

questão, para facilitar a mesma. O discente provavelmente não irá construir uma 

resolução fidedigna a essa, todavia seu percurso pode exteriorizado como lapso, 

desde que um passo omisso ou em excesso comprometa a justificação lógica. 

Evidencia-se isso nas passagens da linha 7 (sete) e linha 8 (oito). Nesse caso, não se 

cobra a resolução do sistema do 1º grau. 

A 𝑇2 se encontra em NT, isto é, configura-se dentro de aplicações diretas da 

teoria e da tecnologia em questão. Segue: 

 

Figura 29 - Tarefa 2 do PD1 

 

Fonte: Ribeiro (2010) 

T2 - Determine o valor de 𝑓(−
35𝜋

4
) na função 

𝑓(𝑥) = 𝑡𝑔(𝑥) − 2. 

 

𝐿1: Observando o gráfico vemos: 

𝐿2: 𝑓(0) =  𝑎 +  𝑏 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(0)  =  5 

𝑎 +  𝑏 =  5 

𝐿3: E, 

𝐿4: 𝑓(𝜋) =  𝑎 +  𝑏 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜋)  =  1 

𝐿5: 𝑎 −  𝑏 =  1 

𝐿6:Temos o seguinte sistema de equações: 

𝐿7: {
𝑎 + 𝑏 =  5
𝑎 − 𝑏 =  1

 

 

𝐿8: Resolvendo, encontramos que:  

𝐿9: 𝑎 =  3, 𝑏 =  2 

𝐿10: 𝑎 ⋅ 𝑏 =  6 
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Fonte: Autor (2018) 

 

Essa Tarefa, por estar dentro dessa classificação, pode ser entendida no 𝑁𝐴1, 

onde os lapsos associados a ela são EC, EP e EO. A seguir, uma possível técnica 

(τ2) é apresentada: 

 

Figura 30 - Técnica 𝜏2 resolutiva de 𝑇2 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Seguindo o mesmo raciocínio da Tarefa anterior, a análise será pautada nas 

linhas em comparação as respostas dadas pelos alunos. Essa Tarefa não exigirá, em 

hipótese, atividades Top Down dos sujeitos da pesquisa, porém, pode-se prever que 

os demais lapsos possam aparecer nesse intento. 

A Tarefa 𝑇3, retirada do banco de questões da UFF, se encontra no nível ND, o 

mais elevado dos três segundo Robert (1997; 1998), onde não se evidencia as 

ferramentas de resolução da Tarefa em questão. Nesse caso, se encontra em 𝑁𝐴3, 

onde os lapsos que podem ser encontrados nas técnicas são EO, ED e ECD: 

 

Figura 31 - Tarefa 3 do PD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 - (UFF) No processo de respiração do ser humano, o fluxo de ar 

através da traqueia, durante a inspiração ou expiração, pode ser modelado 

pela função F, definida, em cada instante 𝑡, por 𝐹(𝑡)  =  𝑀 𝑠𝑒𝑛 (𝑤𝑡). A 

pressão interpleural (pressão existente na caixa torácica), também durante o 

processo de respiração, pode ser modelada pela função 𝑃, definida, em cada 

instante 𝑡, por 𝑃(𝑡)  =  𝐿 −  𝐹(𝑡 +  𝑎). As constantes 𝑎, 𝐿, 𝑀 e 𝑤 são reais, 

positivas e dependentes das condições fisiológicas de cada indivíduo.  

a) Explicite 𝑃(𝑡) em função de 𝑠𝑒𝑛(𝑡). Esboce um possível gráfico 

da função 𝑃(𝑡). 

b) O que acontece se a pressão da caixa torácica for zero? 

 

𝐿1: Sabendo que 𝑓 (
𝜋

4
) = 𝑡𝑔 (

𝜋

4
) − 2 

𝐿2: E 𝑡𝑔 (
−35𝜋

4
) = −tg (

𝜋

4
) = −1, vem: 

𝐿3: −1 − 2 = −3  
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Fonte: Adaptado de Aguiar, Xavier e Rodrigues (1988) 

 

Essa questão possui um elemento de aplicação em sua construção de técnica 

para resolução, amparada no duplo movimento entre o campo algébrico (expressar a 

função em termos de 𝑠𝑒𝑛(𝑡)) e a geométrica (esboçar o possível gráfico), além de 

uma interpretação da situação onde a caixa torácica é igual à zero. A técnica 𝜏3 segue: 

 

Figura 32 - Técnica 𝝉𝟑 resolutiva de 𝑻𝟑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

a) 𝐿1: Nomeando as equações 𝐹(𝑡)  =  𝑀 𝑠𝑒𝑛 (𝑤𝑡) (I) e por 

𝑃(𝑡)  =  𝐿 −  𝐹(𝑡 +  𝑎) (II)  

𝐿2: E 𝐹(𝑡 + 𝑎) = 𝑀𝑠𝑒𝑛(𝑤(𝑡 + 𝑎)) (III) 

𝐿3: Substituindo III em II: 

𝐿4: 𝑃(𝑡) = 𝐿 − 𝑀𝑠𝑒𝑛(𝑤(𝑡 + 𝑎)) 

𝐿5: Para esboço desse gráfico, devemos atribuir valores 

para as constantes que são positivas, onde: 

𝐿6: −1 ≤ − 𝑠𝑒𝑛(𝑡) ≤ 1(multiplicando por 𝑀 > 0) 

𝐿7: −𝑀 ≤ −𝑀𝑠𝑒𝑛(𝑡) ≤ 𝑀 (somando 𝐿 > 0) 

𝐿8: L − 𝑀 ≤ 𝐿 − 𝑀𝑠𝑒𝑛(𝑡) ≤ 𝐿 + 𝑀 

 

𝐿9: Ou seja, o gráfico fica no intervalo dado as constantes 𝐿 e 𝑀. 

Um possível gráfico dessa função (𝑃(𝑡) = 1 − 1 ∙ 𝑠𝑒𝑛(3(𝑡 + 3))): 

𝐿10: 

 

b) 𝐿11: Se 𝑃(𝑡) = 0, temos: 

𝐿12: 𝑃(𝑡) = 𝐿 − 𝑀𝑠𝑒𝑛(𝑤(𝑡 + 𝑎)) = 0, ou seja: 

𝐿13: 𝐿 = 𝑀𝑠𝑒𝑛(𝑤(𝑡 + 𝑎)) 

𝐿14: 𝑠𝑒𝑛(𝑤(𝑡 + 𝑎)) = 𝐿 = 𝐹(𝑡 + 𝑎) 
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Nessa resolução, duas coisas são passíveis de análise. A primeira é sobre um 

passo omitido entre as linhas 6 e 7, onde a multiplicação pela unidade negativa não 

interfere no intervalo posto. A segunda é sobre o gráfico, onde a escolha a essa função 

foi randômica, mas serve para confirmar o cálculo intervalar. Por esse motivo, podem 

aparecer respostas distintas sob esse aspecto, que serão devidamente analisadas. 

 

Considerações finais da seção 

 

A construção da SD, desse modo, está enraizada nos suportes teóricos 

perpetrados em tela na seção anterior. Esse processo, sob a proteção da EDC de 

Artigue (1999), é fundamental para a sequência da pesquisa, pois coloca ao 

pesquisador as intempéries que circundam a sala de aula e as situações que 

envolvem o objeto matemático em evidência. 

O primeiro momento, onde o 𝑃𝐷1 será aplicado, deve ser pensado na 

perspectiva de conhecimentos prévios dos alunos sobre as funções trigonométricas. 

Caso esses não existam, deverá se promulgar a aquisição de tais preceitos para que 

se dê continuidade à SD; caso contrário não há como fazer comparação entre os 

lapsos nos diferentes protocolos diagnósticos. 

A discussão nesse momento é fundamental, pois dará subsídio ao professor e 

ao pesquisador em relação ao que os alunos pensam sobre o objeto matemático, a 

dialética na manipulação dos objetos ostensivos e evocação dos não ostensivos, 

tendo referência na fala de Almouloud (2007) quando se pensa no aparecimento de 

novas técnicas, ainda que essas consolidem ou não, a depender de uma construção 

tecnológica e teórica, o que de fato mostra a possibilidade da construção do 

conhecimento e não apenas de transposição. 

O segundo momento consiste na primeira análise sobre a evolução dessa 

construção, ou do processo de aprendizagem. Embora o pesquisador não possa 

intervir nesse processo, os momentos de discussão fazem emergir os anseios dos 

alunos em relação ao objeto de estudo. As variáveis microdidáticas, nesse caso, 

devem estar postas de forma a não comprometer essa intenção do aluno de conhecer 

e aprender. 
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O terceiro momento traz em seu arcabouço a análise de todo o processo, 

socializada com os sujeitos da pesquisa, para que estes possam perceber como os 

lapsos que cometem no processo de aprendizagem na matemática, para assim 

encontrarem a “sorte” do erro. A proposta de novas situações que possam validar os 

conhecimentos em questão é de fundamental importância, pois dão continuidade ao 

trabalho e efetivamente ajudam o aluno a entender e aprender com os seus lapsos. 

No fulcro dessas intenções estão as Tarefas analisadas. Elas servirão de 

instrumento para a análise das relações entre o objeto do conhecimento, no caso as 

noções de funções trigonométricas e os sujeitos institucionais, que estão 

representados pela amostra da pesquisa em curso.  

A próxima seção ficará incumbida de apresentar a experimentação, em que o 

pesquisador irá a campo para confrontar o que ele espera que aconteça, isto é, o 

controle das variáveis que foram criadas para a situação e a realidade em que se 

insere a pesquis 
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4 – EXPERIMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

Considerações iniciais da seção 

 

Nessa parte da pesquisa, serão decantados os percursos da experimentação, 

tendo em vista os direcionamentos da EDC de Artigué (1998). Nessa fase, devem ser 

confrontadas as perspectivas elaboradas na fase anterior e confrontadas com a 

práxis. Inicialmente, após a confecção da matriz de lapsos no capítulo anterior, ficou 

acordado que mediante a análise do PD1 seria traçado as Tarefas dos dois próximos 

PD.  

Segundo Artigué (1998, p.22) a fase de experimentação é “a aplicação da 

sequência pedagógica”. Essa etapa incumbe à aplicação das sequências planejadas 

de antemão pelo pesquisador, tendo como objetivo fulcral a observação das situações 

de aprendizagem. Lembrando sempre que nessa fase a análises não contém a devida 

indexação com a teoria, pois essas questões servirão de base para a Análise a 

posteriori, que é a próxima seção. 

Nos três encontros, houve alguns empecilhos para a aplicação dos protocolos. 

Desde os institucionais até os operacionais, pois alguns percalços, inclusive nas 

repostas dadas dos sujeitos participantes. A professora deu o suporte necessário para 

os três encontros correrem da melhor forma possível.  

Na aplicação do PD1, as Tarefas foram determinadas de forma a seguir o crivo 

de Robert (1997; 1998) quando aos NFC. Três tarefas foram apresentadas aos 

participantes. A coleta desses dados foi crucial para construir o PD2, na qual por 

motivos explicados mais adiante foi construída dentro apenas dos níveis NT e NM, 

com outras perspectivas de lapsos possivelmente encontrados.  

Na construção do PD3, em contrapartida, já se sobrepõe uma continuidade do 

que se apresentou no protocolo anterior, onde o pesquisador elaborou Tarefas com 

repetição de técnicas, a fim de observar as nuances entre as técnicas dentro de 

Todo erro é uma experiência. O 
erro só pode ser erro quando você 
o reconhece e o repete. (Fernando 
Amorim) 
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similaridades ou diferenças. No fim da seção, um mapa mental foi construído de forma 

a endereçar as observações vistas de um panorama mais geral. 

Contudo, como as fases são interdependentes, pode-se agora indexar as 

variáveis que permearam essa experimentação, dado seu nível macro e micro 

didático. O quadro a seguir elenca essas variáveis, consideradas fundamentais para 

a experimentação: 

 

Quadro 25 - Variáveis Macro e Micro didáticas consideradas 

Variáveis Macro Didáticas Variáveis Micro didáticas 

Execução da dialética ∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) ou 
manipulação/evocação dos ostensivos e 
não ostensivos.  

Apresentação da técnica 𝜏 em 

detrimento da Tarefa 𝑇 dada em 
determinado NFC 

Lapso associado a cada técnica em 
cada nível. 

Fonte: Autor (2019) 

 

Nessa assertiva, considera-se embutidas nas variáveis as questões 

epistemológicas, cognitivas (nesse caso, associadas aos construtos neurocognitivos) 

e didáticas, pois dimensionam o saber em questão (o Campo Trigonométrico), as 

perspectivas da neuroaprendizagem (na emulação de conceitos como 

manipulação/evocação dos objetos ostensivos) e o sistema de ensino que os sujeitos 

da pesquisa estão inseridos (a construção dos PD). 

Outras variáveis como “tempo para construção da técnica” ou “conscientização 

nas discussões” foram deixadas de lado, pelo fato de que: 1º - A construção do PD 

corrobora com o tempo disponível; 2º as discussões devem ser feitas com mais ênfase 

nas respostas dadas e não nas análises das técnicas envolvidas, isto é, requer um 

trabalho que não foi possível acertar com o tempo de depuração dos 

dados/experimentação. 

Esses fatos serão melhor discutidos no momento da validação, que traz à tona 

as hipóteses reformuladas, onde se pode dimensionar qual variável será acionada na 

análise a priori pelo pesquisador. 
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4.1 - 1º Encontro (dia 14/01/2019) 

 

Nesse encontro, foi disponibilizado aos alunos o PD1, explicando que eles 

teriam 01 (uma) hora para resolver as três questões, escrevendo explicitamente as 

respostas na folha do protocolo. A professora instruiu os sujeitos a participarem, mas 

no primeiro momento não revelou sobre pontuar aquela atividade. Os sujeitos serão 

denominados pela letra grega 𝛼, indexadas. A prova foi aplicada em duplas, pois o 

material foi escasso e a consulta ao livro foi permitida. A figura 33 mostra os primeiros 

momentos sobre a aplicação do dia indicado: 

 

Figura 33 - Momento da aplicação do dia 14/01/2019 

 

Fonte: Autor (2019) 

  

 

As questões estavam dentro dos NFC, distribuídas conforme mostrado no 

capítulo anterior. O quadro 25 apresenta em resumo as Tarefas, juntamente com os 

níveis de atenção seletiva (NAS) requeridos e os possíveis erros encontrados nestas. 
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Quadro 26- Analise das Tarefas quanto aos NAS e Possíveis Lapsos. 

Tarefa NAS Possíveis Lapsos 

𝑇1 𝑁𝐴2 EC, EO e ECD 

𝑇2 𝑁𝐴1 EC, EP e EO 

𝑇3 𝑁𝐴3 EO, ED e ECD: 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

4.1.1 - Pré-Análise da Tarefa 𝑇1 

 

A Tarefa referida se encontra no NM nos NFC de Robert (1997; 1998). Das 16 

duplas que estavam nessa aplicação, apenas 3 não responderam.  Para facilitar a 

análise dessa Tarefa, foram catalogados dois tipos de técnicas, explicitando que o 

fator que as diferenciam está no início da resolução e os caminhos que elas seguiram. 

As Figuras 34 e 35 trazem dois tipos, dos sujeitos 𝛼1 e 𝛼2, respectivamente: 

 

Figura 34 - Técnica usada por 𝜶𝟏 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

Figura 35- Técnica usada por 𝜶𝟐 
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Fonte: Autor (2019) 

 

 

Quatro sujeitos responderam similarmente à figura 34 e os demais de acordo a 

segunda. Se for comparado com a técnica 𝜏1 apresentada no capítulo anterior, pode-

se perceber que nas duas respostas catalogadas há lapsos EO, principalmente nas 

linhas onde o objeto ostensivo verbal não foi explicitado.  Na primeira tipologia podem 

ser visualizadas as omissões de passo, porém em algumas respostas não haviam 

objetivado o produto entre 𝑎 e 𝑏. Não foi constato os demais tipos esperados de lapso 

nessa Tarefa. 

 

4.1.2 – Pré-Análise da Tarefa 𝑇2 

 

Essa tarefa, como o autor refere na nota 35 de rodapé, possui um artifício 

relativo à função ímpar, já que se o discente perceber este fato conceitual não irá optar 

por redução ao quadrante com o algoritmo de Euclides (análise do resto da divisão).  

Desse modo, essa tarefa foi localizada como NT, apenas exigindo aplicações diretas 

de propriedades do conteúdo em questão.  

Um fato curioso é que apenas 05 dos 16 sujeitos responderam essa questão. 

Isso pode ser entendido, em hipótese, da não apresentação do estimulo visual que a 

Tarefa 01 trouxe consigo. As Figuras 36 e 37 trazem duas respostas similares de 𝛼2 

e 𝛼3 para análise: 
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Figura 36- Técnica usada por 𝜶𝟐 

  

Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 37- Técnica utilizada por 𝜶𝟑 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Com relação à técnica 𝜏2, os dois exemplos não seguiram o artifício conceitual 

sobre a função ser ímpar e utilizaram a transformação em graus para poder aplicar o 

ponto. Duas coisas, em hipótese, podem ser enfatizadas: 

• Os alunos possuem dificuldades em manipular os radianos, não 

reconhecendo o 𝜋 como 180º (ângulo) e sim apenas como número (3,14...); 

• Alguns passos foram omissos, além de EC em resposta sobre colocar 

“𝑓(𝑥) = −1 − 2”, onde a imagem deveria estar com o ponto solicitado pela 

Tarefa. 
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A tarefa 𝑇2 trouxe esses questionamentos ao autor pelo fato da repetitividade 

desses, no caso a manipulação dos objetos ostensivos e não-ostensivos. Os EO que 

aparecem com frequências nas respostas estão ligados à 𝑁𝐴2, ou seja, a construção 

do PD2 se justifica na aparição, em maior número, nas Tarefas propostas nesse 

protocolo.  

 

4. 1. 3 – Pré-Análise da Tarefa 𝑇3 

 

A Tarefa se encontra no nível ND, o mais alto na hierarquia proposta por Robert 

(1997; 1998). Essa questão não foi respondida pelos alunos, sendo que alguns deles 

(𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 𝛼4) expressaram o 𝑂𝑂 de dois modos como explicita as Figuras 38, 39, 40 

e 41 que seguem: 

 

Figura 38 - Técnica utilizada por 𝜶𝟏 

 

Fonte: Autor (2019) 

  

Figura 39 - Técnica utilizada por 𝜶𝟐 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 40- Técnica utilizada por 𝜶𝟑 
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Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 41- Técnica utilizada por 𝜶𝟒 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Nas respostas idênticas de 𝛼3 e 𝛼4, temos objetos ostensivos da forma gráfica. 

O que é interessante notar é que os alunos não responderam a primeira parte da 

Tarefa, onde pela técnica 𝜏3 o primeiro passo deveria ser a parte algébrica. Nesse 

caso não haveria necessidade de pontuar esse comportamento expresso como EO 

se após apresentassem o gráfico expressassem a parte algébrica, mas isso não 

aconteceu.  

Nas outras duas técnicas percebe-se que há apenas a resposta pronta, sem 

que os passos algébricos fossem expressos. Desse modo, o EO acontece e, além 

disso, a Tarefa como acordado com o Quadro 25, há a presença de ECD, por se tratar 

do ND dos NFC. A referida usa dados e informações de pelo menos duas áreas do 

conhecimento.  

O quadro 26, em resumo, apresenta os lapsos encontrados nas Tarefas do 

PD1:  

 

Quadro 27- Resumo dos Lapsos encontrados no PD1 

Tarefa Erro(s) 
encontrado(s) 

Níveis de Atenção 
requeridos 

𝑇1 EO 𝑁𝐴2 e 𝑁𝐴3 

𝑇2 EO Idem 

𝑇3 EO e ECD Todos os níveis 
Fonte: Autor (2019) 

 

Percebe-se que os erros esperados no quadro 25 não apareceram, sendo 

apenas o EO foi constante em todos, o que mostra que os Níveis de Atenção Seletiva 

são foram requeridos a menos do primeiro nas Tarefas 𝑇1 e 𝑇2. Para a construção do 

PD2, levou-se em consideração o aparecimento desses lapsos e a apresentação de 

Tarefas no nível apenas NT e NM de Robert, além do exame sobre o aparecimento 

dos demais erros nestas. 

Nesse caso, as questões foram resolvidas e discutidas na outra aula, como o 

momento. De fato, apenas a 𝑇3 foi discutida com mais ênfase, já que nenhum aluno 

conseguiu resolvê-la. Sobre as demais Tarefas, os alunos não tiveram dificuldade em 

entender os passos. Mas esse fato recai sobre a análise dos demais momentos. 
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4.2 – Construção do PD2 

 

O segundo protocolo diagnóstico partiu das análises feitas do primeiro encontro 

(dia 14/01). Para essa construção, também se levou em consideração o momento da 

sequência onde as respostas foram apresentadas e discutidas e o que os alunos 

acharam. No caso do ND de Robert, não houve necessidade de recolocar esse tipo 

de Tarefa e sim apresentar os outros dois tipos para análise de lapsos recorrentes ou 

de novos.  

A 𝑇4 está dentro do NT, onde apenas propriedades e conceitos diretos são 

evocados para a técnica requerida.  

 

Figura 42 - Tarefa 1 do PD2 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Essa Tarefa exige apenas nível 01 de Atenção Seletiva. Aqui cabe salientar 

que colocar duas questões repetidas pressupõe comparar quais tipos de erros são 

típicos. A técnica 𝜏4 está explicitada a seguir. 

 

Figura 43 - Técnica 𝝉𝟒 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

1) Dê o Domínio, a imagem e o 

período das funções: 

a) 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛
𝑥

2
 

b) 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(−𝑥) 

a) 𝐿1: Domínio: ℝ 

𝐿2: Imagem: [−1,1] 

𝐿3: Sabendo que  𝑝 =
2𝜋

𝑚
, onde 𝑚 =

1

2
, temos: 

2𝜋
1

2

= 4𝜋 

b) 𝐿4: Como 𝑠𝑒𝑛 (−𝑥) = −𝑠𝑒𝑛 𝑥, 

𝐿5: Idem 𝐿1 

𝐿6: idem 𝐿2 

𝐿7: Como 𝑚 = 1, 𝑝 =
2𝜋

1
= 2𝜋 
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Percebe-se nessa técnica a repetição das propriedades e conceitos que são 

necessários para a resolução. Os lapsos possíveis que podem aparecer são os EC 

por se tratar de Tarefas repetitivas e ED, por usar técnicas que não são justificadas 

devidamente e não resolvem a Tarefa. Além disso, os demais que apareceram nas 

respostas anteriores podem voltar a aparecer. A Tarefa seguinte está nos mesmos 

moldes da anterior, no NT do NFC e é apresentada na figura que segue: 

 

Figura 44 - Tarefa 𝑻𝟓 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

A técnica 𝜏5 consiste no mesmo passo das linhas 𝐿4 e 𝐿7 da técnica anterior, 

onde o aluno deverá conhecer a fórmula que expressa o período da função seno. Esta 

técnica é apresentada a seguir: 

 

Figura 45 - Técnica 𝝉𝟓 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

  

O lapso que pode ser enfatizado nessa técnica é sobre a quarta linha, onde a 

maioria dos alunos não consegue compreender sobre a inversão na divisão 

fracionária. Além de EO, pois esse passo pode ser omisso, tem-se os EC se forem 

2) Dê o período da função definida 

por: 

 

a) 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 5𝑥 

b) 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 𝑥/4 

 

a) 𝐿1: Sabendo que 𝑝 =
2𝜋

𝑚
, 

onde 𝑚 = 5, vem: 

𝐿2 : 𝑝 =
2𝜋

5
 

b) 𝐿3: para 𝑚 =
1

4
, idem. 

𝐿4: 𝑝 =
2𝜋

1

4

= 8𝜋 
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comparados a Tarefa anterior. Já a Tarefa 𝑇6 pode ser classificada como NM nos NFC, 

pelo fato de que contém algumas evocações necessárias de outros conteúdos, ou 

seja, há maior mobilização de objetos ostensivos de outras praxeologias. A figura 46 

mostra a Tarefa: 

 

Figura 46 - Tarefa 𝑻𝟔 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Ao contrário das demais nesse protocolo, essa Tarefa apresenta o inverso na 

fórmula, onde é dado o período e o aluno deve manipular algebricamente para 

encontrar o coeficiente de 𝑥. A seguir, é apresentada a técnica 𝜏6: 

 

Figura 47- Técnica 𝝉𝟔 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Nessa técnica, ficam evidenciadas as manipulações algébricas, novamente 

com possíveis EO e EC nas passagens das linhas de resolução. Para a próxima 

Tarefa, foram utilizados artifícios gráficos (de translação) e sobre máximos e mínimos 

3) Na função 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 (𝑚𝑥), 

determinar 𝑚 tal que o período 

da função seja: 

 

a)  𝜋                       

b) 𝜋/4 

 

𝐿1: Sabendo que 𝑝 =
2𝜋

𝑚
, onde 𝑝 = 𝜋, 

vem: 

𝐿2 : 𝜋 =
2𝜋

𝑚
⇒ 1 =

2

𝑚
⇒ 𝑚 = 2 

𝐿3: para 𝑝 =
𝜋

4
, idem 𝐿1 

𝐿4: 
𝜋

4
=

2𝜋

𝑚
⇒

1

4
=

2

𝑚
⇒ 𝑚 = 8 
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de funções, onde se encontra a referida no NM dos NFC. A figura 48 mostra os 

detalhes: 

Figura 48 - Tarefa 𝑻𝟕 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

Fonte: Autor (2019) 

 

Para as funções transcendentais, o seno e o cosseno, temos o mesmo máximo 

e mínimo a menos de translações. Portanto, esse fato deve ser conhecido pelos 

alunos para que a resolução aconteça de fato. A mesma segue: 

  

 

Figura 49 - Técnica 𝝉𝟕 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

A referida técnica pode apresentar vários lapsos, como a omissão de alguns 

passos, a ED por conta de Técnicas que não são adequadas para a resolução dessa 

tarefa, bem como EP, pois os passos são bem semelhantes, dentro das manipulações 

algébricas. Além desses fatores, a questão da imagem da função pode ser não 

conhecida, o que seria um lapso do tipo ECD. O quadro a seguir traz em resumo os 

Lapsos que podem ser encontrados nas Tarefas e os Níveis de Atenção Seletiva 

exigidos em cada um.  

 

 

4) Qual o valor máximo da função 𝑦 =  10 +

 5 𝑐𝑜𝑠 20𝑥 ? 

𝐿1: Como toda função 𝑐𝑜𝑠(𝑚𝑥) tem 

imagem [−1,1], vem: 

𝐿2 : −1 ≤ 𝑐𝑜𝑠 20𝑥 ≤ 1 (multiplicando 

por 5) 

𝐿3: −5 ≤ 5𝑐𝑜𝑠 20𝑥 ≤ 5 (somando com 

10) 

𝐿4: 5 ≤ 10 + 5𝑐𝑜𝑠 20𝑥 ≤ 15 

Logo, o maior valor da função é 15 
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Quadro 28- Analise das Tarefas quanto aos NAS e Possíveis Lapsos no PD2 

Tarefa NAS Possíveis Lapsos 

𝑇4 𝑁𝐴1  EC e ED 

𝑇5 𝑁𝐴1 EC e EO 

𝑇6 𝑁𝐴2 EC e ECO 

𝑇7 𝑁𝐴2 ED, EP e ECD 

 

Fonte: Autor (2019) 

4.3 - 2º encontro (21/01/2019) 

 

O segundo encontro foi realizado pautado nas respostas dadas e mediante a 

análise do PD1. 18 duplas foram envolvidas nesse processo, que foi semelhante ao 

anterior. A diferença, para fins de estudo sobre permanência dos lapsos é que as 

Tarefas do Nível ND não apareceram, pois nenhum dos sujeitos na aplicação anterior 

conseguiu responder e a análise só pode acontecer mediante a expressão da 

manipulação dos objetos ostensivos em dialética com os não-ostensivos. 

Dois fatos que podem ser destacados nesse prelúdio são as perguntas sobre 

as questões, principalmente pelos alunos que conseguiram resolver duas das três 

tarefas apresentadas no protocolo anterior e o segundo fato é a questão da pontuação 

que a professora iria dar no final do processo. É importante lembrar que esse estímulo 

pode ser fundamental para que os alunos pudessem responder ou esboçar algumas 

respostas com esse diferencial. A figura 50 mostra dois momentos dessa aplicação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Momento da aplicação do dia 21/01/2019 
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Fonte: Autor (2019) 
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4.3.1 – Pré-Análise da Tarefa 𝑇4 

 

Dos 18 protocolos analisados nessa fase, 09 apresentaram resoluções ou 

esboços sobre essa Tarefa. A referida se encontra em NT, como já foi salientado na 

subseção anterior. Três tipos foram catalogados nessa Tarefa, como mostram as 

figuras 51, 52 e 53 que seguem: 

 

Figura 51 - Técnica utilizada por 𝜶𝟑 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 52 - Técnica utilizada por 𝜶𝟐 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 53 - Técnica utilizada por 𝜶𝟐 
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Fonte: Autor (2019) 

 

O que se pode perceber no primeiro tipo é a questão é a resolução incompleta 

da parte algébrica, trazendo novamente EO e EC, já que os passos foram realizados 

de forma mecanizada nas duas letras da Tarefa. O segundo tipo não avançou com 

relação ao período da função que foi solicitado, mesmo tendo expressado o domínio 

e a imagem das funções. O último tipo catalogado mostra que os discentes não 

conseguiram entender a técnica ou justificar, de modo que não conseguiram resolver, 

trazendo um ECD. 

 

 

4.3.2 – Pré-Análise da Tarefa 𝑇5 

  

Novamente, puderam ser catalogados três tipos de técnicas nessa Tarefa. 

Rememorando que os EC seriam analisados em detrimento à mesma técnica utilizada 

na Tarefa ulterior. Os três tipos seguem: 

 

 

 

Figura 54- Técnica utilizada por 𝜶𝟑 
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Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 55 - Técnica utilizada por 𝜶𝟏 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 56 - Técnica utilizada por 𝒂𝟑 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Na comparação com a Tarefa anterior, o que se pode entender é que os 

discentes omitiriam as respostas, pelo menos no primeiro tipo. O erro de captura então 

é percebido, pois 𝛼1 emitiu o mesmo comportamento nas duas Tarefas. O segundo 

tipo expressou a fórmula do período, porém na resposta anterior alguns não emitiram 

resposta ou deixaram incompleta, o que é um comportamento bastante peculiar. 

Como a Tarefa 𝑇4, temos a questão da incompletude das respostas no tipo três. 
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4.3.3 – Pré-Análise da Tarefa 𝑇6 

 

Nessa Tarefa, o diferencial entre as ulteriores é a questão do coeficiente de 𝑥 

que é requerido, sendo o período expresso na Tarefa. Os erros de captura e causados 

por dados em hipótese são os mais esperados nas técnicas utilizadas pelos alunos. 

As figuras a seguir mostram os dois tipos catalogados: 

 

Figura 57 - Técnica utilizada por 𝜶𝟑 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 58 - Técnica utilizada por 𝜶𝟓 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Os dois tipos apresentam características distintas com relação à resposta de 

forma bem discrepante. O primeiro tipo respondeu satisfatoriamente, seguindo as 

linhas de resolução da técnica 𝜏6 com algumas ressalvas na expressão dos objetos 

ostensivos escriturais. O outro tipo não conseguiu utilizar a técnica coerente para a 

resolução, o que caracteriza ED. 
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4.3.4 – Pré-Análise da Tarefa 𝑇7 

 

Essa Tarefa tinha como supracitado a questão das manipulações algébricas ou 

até mesmo as questões gráficas em subentendido. Houve dois tipos de respostas, 

sendo que a maioria dos alunos conseguiu resolver com um argumento conceitual, o 

que é peculiar, pois a técnica utilizada foi outra e por consequente não há possibilidade 

de se considerar como lapsos em relação à 𝜏7. Os demais também utilizaram outra 

técnica, mas pode ser notado EC nos trechos. As figuras que seguem explicitam isso: 

 

 

Figura 59 - Técnica utilizada por 𝜶𝟏 

 

Fonte: Autor (2019) 

  

Figura 60 - Técnica utilizada por 𝜶𝟓 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

No segundo tipo, há uma “aproximação” que não é justificada devidamente, isto 

é, a tecnologia que está presente nessa praxeologia não é suficiente para resolver a 

Tarefa. Desse modo, ED e ECD estão presentes nessa, pois há uma utilização 
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equivocada de uma técnica e o não entendimento dos dados que foram apresentados 

na mesma. 

O quadro a seguir resume os erros encontrados nas quatro Tarefas do PD2: 

 

Quadro 29- Resumo dos Lapsos encontrados no PD2 

Tarefa Erro(s) 
encontrado(s) 

Níveis de Atenção 
requeridos 

𝑇4 EO, EC e ECD Todos os níveis  

𝑇5 EC e ECO 𝑁𝐴2 

𝑇6 EC 𝑁𝐴2 

𝑇7 ED e ECD 𝑁𝐴1 e 𝑁𝐴2 
Fonte: Autor (2019) 

 

Depois das resoluções apresentadas aos alunos, ficou evidente a construção 

do PD3 sobre a pauta da percepção da reaparição dos lapsos encontrados nos dois 

protocolos anteriores, bem como novos lapsos dentro da matriz. Os alunos 

perceberam a questão das técnicas, principalmente na 𝑇7 onde eles utilizaram outra 

técnica com respaldo conceitual do máximo da função cosseno e não as 

manipulações algébricas na desigualdade da imagem.  

4.4 – Construção do PD3 

 

A construção desse terceiro protocolo foi baseada nas pré-analises dos 

momentos anteriores (14 e 21/01), bem como a necessidade de estudar os lapsos 

apresentados nos anteriores e como eles se manifestam neste. Novamente, as 

Tarefas foram distribuídas dentro dos níveis NT e NM dos NFC, levando em 

consideração os mesmos problemas enfrentados na Tarefa 𝑇3 do PD1. 

A 𝑇8 está construída dentro do NT, como repetição da Tarefa 𝑇2, como proposta 

de aplicação de um ponto de função transcendental, com as reduções para o primeiro 

quadrante do ponto solicitado, como mostra a figura a seguir: 

 

 

Figura 61 - Tarefa 𝑻𝟔 

 

 

T1 - Determine o valor de 

𝑓(−
35𝜋

4
) na função 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) −

𝑥 
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 Fonte: Autor (2019) 

 

Do mesmo modo que a 𝑇3, a função seno é uma função ímpar, ou seja, pra 

concluir a técnica é necessário entender esse conceito. O diferencial é a subtração do 

argumento no seno, o que pode causar lapsos por conta do 𝜋 como número e como 

ângulo. A técnica 𝜏8 segue: 

 

Figura 62 - Técnica 𝝉𝟖 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 

A Tarefa 𝑇9 segue os mesmos padrões da Tarefa 𝑇6, com o coeficiente de 𝑥 e 

o período dado, o que sugere manipulações algébricas na técnica solicitada. Essa 

técnica é semelhante a da tarefa referencial, como segue: 

 

Figura 63 - Tarefa 𝑻𝟗 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autor (2019) 

𝐿1: Sabendo que 𝑓 (
−35𝜋

4
) = 𝑠𝑒𝑛 (

−35𝜋

4
) −

−35𝜋

4
 

𝐿2: E sabendo que 
35𝜋

4
=

𝜋

4
 

𝐿3: E 𝑠𝑒𝑛 (
−35𝜋

4
) = −sen (

𝜋

4
) = −

√2

2
, vem: 

𝐿4: −
√2

2
−

−𝜋

4
=

−2√2+𝜋

4
  

 

 

 

 

 

T2 - Na função 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 (𝑚𝑥), determinar 

𝑚 tal que o período da função seja: 

 

a)  𝜋/4                       

b) 𝜋/2 
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Como já esperado, a técnica esperada traz consigo manipulações algébricas e 

pode trazer os mesmos erros esperados34. A técnica é apresentada a seguir: 

  

 

Figura 64 - Técnica 𝝉𝟗 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

As Tarefas do nível NT presumem Níveis de Atenção Seletiva apenas para o 

primeiro patamar (𝑁𝐴1). Contudo, os lapsos que podem ser encontrados estão em 

diferentes níveis desse crivo. Destarte, as análises devem estar ancoradas no 

reaparecimento dos lapsos encontrados nas análises feitas nos anteriores. A Tarefa 

𝑇10, seguindo esse raciocínio, comunga semelhança entre a 𝑇7 quanto ao seu NFC e 

suas características já discutidas, como segue: 

 

Figura 65 - Tarefa 𝑻𝟏𝟎 

 

 

 Fonte: Autor (2019) 

  

Além dessas semelhanças, os pontos destacáveis dessa reaparição são em 

primeiro o conceito das funções transcendentais e seus máximos e mínimos, a qual 

os alunos que possuírem os objetos não-ostensivos disponíveis no processo de 

resolução da Técnica, isto é, saber que elas estão variando no intervalo [−1,1] será 

crucial para essa análise. A figura 66 traz essa constatação. 

                                            
34 Mesmo o protocolo sendo feito após a aplicação, o pesquisador preferiu manter a expectativa 

de erros que foram colocados em hipótese.  

𝐿1: para 𝑝 =
𝜋

4
, 

𝐿2: 
𝜋

4
=

2𝜋

𝑚
⇒

1

4
=

2

𝑚
⇒ 𝑚 = 8 

𝐿3: Sabendo que 𝑝 =
2𝜋

𝑚
, onde 𝑝 =

𝜋

2
 

, vem: 

𝐿4 : 
𝜋

2
=

2𝜋

𝑚
⇒

1

2
=

2

𝑚
⇒ 𝑚 = 4 

T3 - Qual o valor máximo da função 𝑦 =

 10 +  5 𝑠𝑒𝑛 20𝑥 ? 
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Figura 66 - Técnica 𝝉𝟏𝟎 

 

  

   

 

    

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Percebe-se nitidamente que a técnica em questão difere a menos da função 

seno como representação gráfica, porém a congruência pode se tornar um obstáculo 

no sentido da diferença entre os gráficos. O quadro 29 resume as características de 

cada Tarefa em relação aos NAS e os possíveis lapsos apresentados nestas: 

 

Quadro 30- Analise das Tarefas quanto aos NAS e Possíveis Lapsos no PD2 

Tarefa NAS Possíveis Lapsos 

𝑇8 𝑁𝐴1 EC,  ED e EP 

𝑇9 𝑁𝐴2 EC, EP e EO 

𝑇10 𝑁𝐴2 EC e ECD, EO e EP 
Fonte: Autor (2019) 

 

4.5 - 2º encontro (28/01/2019) 

 

O último encontro foi realizado com as mesmas prerrogativas dos anteriores, 

porém o número de sujeitos participantes nesse momento reduziu para 14. A presença 

de sujeitos escolhidos para serem analisados continuou, mesmo com essa redução. 

A figura 67 mostra dois instantes do momento da aplicação: 

 

 

 

𝐿1: Como toda função 𝑠𝑒𝑛(𝑚𝑥) tem 

imagem [−1,1], vem: 

𝐿2 : −1 ≤ 𝑠𝑒𝑛 20𝑥 ≤ 1 (multiplicando 

por 5) 

𝐿3: −5 ≤ 5𝑠𝑒𝑛 20𝑥 ≤ 5 (somando com 

10) 

𝐿4: 5 ≤ 10 + 5𝑠𝑒𝑛 20𝑥 ≤ 15 

Logo, o maior valor da função é 15. 
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Figura 67- Encontro do dia 28/01 

 

 

Fonte: Autor (2009) 
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4.5.1 – Pré-Análise da Tarefa 𝑇8 

 

A Tarefa em questão teve 10 respostas expressadas dos 14, onde todos 

utilizaram praticamente a mesma técnica, que está alinhada à 𝜏2. Alguns lapsos 

quanto aos sinais e passagens de linhas de resolução estão explicitas nos dois casos. 

As figuras ** e ** enfatizem esse predito: 

 

Figura 68 - Técnica utilizada por 𝜶𝟏 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 69- Técnica utilizada por 𝜶𝟑 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Nesses dois casos, é possível ver a dificuldade já encontrada nos trabalhos 

envolvendo o ensino da trigonometria a questão do argumento como graus ou 

radianos e os números. Nos primeiros tipos há uma compreensão maior da 
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manipulação e que o seno de um determinado ângulo é de fato um número. No 

segundo caso há uma aplicação equivocada na transformação do ângulo para um 

número expressa nas duas ultimas linhas da resolução. Há semelhanças nas duas 

respostas finais, porém o mesmo ocorre com o que anteriormente foi dito sobre o 

segundo caso. Os lapsos encontrados foram EC e ED. 

 

4.5.2 – Pré-Análise da Tarefa 𝑇9 

 

A Tarefa 𝑇9 compartilhou semelhanças com a Tarefa 𝑇6, a menos de uma 

mudança no requerimento de uma das letras. 03 duplas não resolveram a questão e 

foi possível perceber dois tipos de respostas, que seguem: 

 

 

Figura 70 - Técnica utilizada por 𝜶𝟏 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Figura 71 - Técnica utilizada por 𝜶𝟑 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

O segundo tipo foi idêntico ao lapso cometido na questão com a técnica 

semelhante pelo mesmo aluno, o que confirma a aparição de lapsos recorrentes nas 
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resoluções. O primeiro caso também tem erros similares, mas o mais evidente foi 

sobre manipulações algébricas e operações com frações, o que foge do escopo da 

análise sobre a Tarefa. Porém, o terceiro caso apresenta um ECD pelo fato dos 

sujeitos nessa Tarefa não conseguirem resolver mesmo tendo na discussão terem 

apreciado a técnica sugerida.  

 

4.5.3 – Pré-Análise da Tarefa 𝑇10 

 

Novamente, apenas 03 alunos não conseguiram responder essa Tarefa, sendo 

que os mesmos estavam na contagem anterior. Três tipos foram catalogados e 

seguem nas figuras 73, 74 e 75: 

 

Figura 72- Técnica utilizada por 𝜶𝟑 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 

Figura 73- Técnica utilizada por 𝜶𝟐 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Figura 74- Técnica utilizada por 𝜶𝟑 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 

Essa Tarefa foi colocada pelo mesmo motivo da pré-analise anterior. A questão 

é a troca da função que aparece na referida, mesmo os limitantes superior e inferior 

serem os mesmos, sendo assim a manipulação sobre a desigualdade. Os EO 

apareceram nas duas primeiras técnicas e no terceiro caso a dupla não compreendeu 

o enunciado, em hipótese, o que sugere um ECD.  

O quadro 30 resume os erros captados no PD3: 

  

Quadro 31 - Resumo dos Lapsos encontrados no PD3 

Tarefa Erro(s) 
encontrado(s) 

Níveis de Atenção 
requeridos 

𝑇8 EO, EC e ECD Todos os níveis  

𝑇9 EC e ECD 𝑁𝐴1 e 𝑁𝐴2 

𝑇10 EO e ECD 𝑁𝐴2 
Fonte: Autor (2019) 

 

Ao final do recolhimento dos protocolos, a resolução discursiva das Tarefas 

destes foi realizada. Os alunos puderam então comparar suas respostas e entender 

onde os erros estavam residindo. A professora acordou com eles uma possível 

aplicação de um teste envolvendo pontuação extra, como um projeto ou feira. Porém 

o ano letivo sendo encerrado em breve se mostrou um embargo para esse intento. 

Considerações finais da seção 

 

A experimentação evidencia dentro da EDC a fase onde o pesquisador, munido 

da teoria, para o campo e traz os questionamentos pertinentes para a Análise 

Posteriori e validação, conforme serão discutidas em seguida. 
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Os lapsos que foram catalogados durante os três encontros estão dentro da 

Matriz elaborada na primeira seção. A grande questão que paira sobre os quadros 

que apresentaram os erros expressos estão dentro dos NAS requeridos ou esses 

lapsos tomaram outra forma e direção nas questões que estão envolvidos.  

Para facilitar a compreensão, um mapa conceitual foi elaborado com as Tarefas 

e seus lapsos catalogados, como segue na figura abaixo: 

 

Figura 75- Mapa sobre as Tarefas, NAS e NFC 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Esse mapa revela quais os NAS que cada Tarefa requer, estando de azul os 

𝑁𝐴1; de vermelho os 𝑁𝐴2 e de preto os 𝑁𝐴3. Cada lapso está ligado aos NAS que por 

sua vez está conectado às Tarefas. O mapa foi construído baseado na Matriz de 

Lapsos que está na primeira seção desse corrente trabalho, portanto é uma 

construção hipotética. As análises a posteriori estarão sendo confrontadas, a princípio, 

com esse mapa-resumo que traz em seu bojo a condensação da teoria apresentada 

na primeira seção. 

Quando se pensa nesse confronto entre as análises a priori e a posteriori, o 

caminho percorrido para a validação está aberto, isto é, as hipóteses da pesquisa 
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serão apresentadas de forma a justificar o caminho tomado pelo pesquisador, 

distanciando e aproximando as inferências sobre o objeto. Como já dito anteriormente, 

EDC dá o subsídio necessário para a retomada da pesquisa partindo de outros 

pressupostos hipotéticos. 

A epígrafe dessa seção trazia em seu bojo a afirmação do erro como 

experiência e sua repetitividade. A EDC aporta então as ferramentas para tentar 

desvelar os processos que levam o erro dentro das situações de aprendizagem na 

sequência didática elaborada. 
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5 – ANÁLISES A POSTERIORI E VALIDAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

Considerações iniciais da seção 

 

Nesta última fase da EDC de Artigué (1998) os dados discutidos na seção 

anterior serão analisados sob a ótica dos construtos teóricos, fazendo valer o objetivo 

central da pesquisa em xeque. Inicialmente, as tipologias colocadas em hipótese 

serão confrontadas em cada momento de aplicação, com inferências sobre os erros 

encontrados e esperados em cada Tarefa. 

Nessa fase se encontram os construtos teóricos das seções anteriores, 

comungados com os resultados dos dados obtidos no campo. Essa seção então se 

faz fundamental no que diz respeito às novas perspectivas da pesquisa e se será 

necessário reiniciar as fases ou voltar para alguma específica. 

Na análise do PD1, os lapsos encontrados e esperados são contrapostos na 

tentativa de correlacionar todos estes com as Tarefas e as técnicas necessárias para 

a resolução das mesmas. Os mapas de cada uma são embutidos com comentários 

baseados na fundamentação teórica construída na primeira seção, mais precisamente 

sobre a manipulação dos objetos ostensivos e evocação dos objetos não-ostensivos. 

Do mesmo modo segue a segunda análise, com o diferencial da comparação 

com o protocolo anterior. Ou seja, todos os lapsos encontrados e esperados também 

sofreram interferência dos lapsos encontrados no PD1, pelo fato da repetição de 

algumas Tarefas, ou pelo menos similarmente. A teoria foi comentada novamente, 

concatenando os resultados com as mesmas questões do protocolo anterior. 

Na terceira e última análise, os resultados são confrontados como um todo, 

passando pelos mesmos caminhos que as duas ulteriores, porém com a construção 

da Matriz de Lapsos atualizada. Esse crivo deve ser crucial para o retorno das fases 

da EDC ou de algumas dela, trazendo assim uma nova investigação. 

Se você quer os acertos, esteja 
preparado para os erros. (Carl 
Yastrzemski) 
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E na validação essa nova investigação pode ser enfatizada através das 

hipóteses reformuladas, além das inferências que se pode perceber com os 

resultados. Esses subsídios podem reativar a Engenharia partindo de um novo 

pressuposto ou reformulando os que já eram conhecidos. 

5.1 – Análises das respostas do PD1  

 

Em princípio, os quadros 25 e 26 deverão ser postos em tela para a 

comparação dos lapsos esperados e encontrados nas tipologias discutidas na 

subseção 4.1. O quadro a seguir mostra em resumo essas captações feitas: 

 

Quadro 32- Comparação entre lapsos esperados e encontrados no PD1 

Tarefa Encontrados  Esperados 

𝑇1 EO EC, EO e ECD 

𝑇2 EO EC, EP, EO 

𝑇3 EO e ECD EO, ED e ECD 
Fonte: Autor (2019) 

 

Com relação à Tarefa 𝑇1 e a 𝜏1, pode-se perceber os meandros da comparação 

quando apenas uma tipologia apareceu nas respostas dadas. Essa Tarefa, porém, é 

de nível 𝑁𝐴2 e apresentou o lapso EO, que dentro do esperado percorre os três Níveis 

de Atenção Seletiva. Nesse mesmo pressuposto, a técnica referida articula objetos 

ostensivos e não ostensivos, dentro de um processo de evocação das justificativas 

em nível menor. A figura 77 mostra o mapa que refere os lapsos e os NFC e NAS: 

 

Figura 76- Correlação entre 𝑻𝟏, 𝝉𝟏 e os lapsos 
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Fonte: Autor (2019) 

 

O primeiro caso comunga com os indícios hipotéticos sobre o EO aparecer em 

uma Tarefa que requer 𝑁𝐴2 em sua resolução. Ao comparar esta Tarefa com o Mapa 

do Quadro ** que traz sua tipologia, percebe-se que os demais lapsos não foram 

encontrados nas respostas dos alunos, mais precisamente ECD e EC. O segundo 

destes não aparece nesse caso pelo motivo da não repetitividade da técnica, sendo 

essa a primeira apresentada. 

A Tarefa 𝑇2, por sua vez, está incluída no nível NT, requisitando assim 𝑁𝐴1 em 

sua técnica.  A evocação dos objetos não-ostensivos nesse caso não exige muito das 

funções cognitivas superiores, pois apenas a aplicação imediata da teoria se faz 

presente nesse nível. O lapso que pode ser encontrado nessa Tarefa, bem como a da 

anterior, foi EO. A figura ** mostra essas correlações de acordo com o mapa do final 

da seção anterior e a pré-analise da referida: 

 

Figura 77- Correlação entre 𝑻𝟐, 𝝉𝟐 e os lapsos 



 174 
 

 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

O que se pode inferir, a priori, é que os EO estão presentes nas Tarefas do tipo 

NT e NM, com Níveis de Atenção Seletiva 1 e 2. Essa percepção poderá ser 

confirmada nas análises dos próximos protocolos, que trazem em seus construtos 

tarefas similares a essas que foram comentadas.  Em hipótese, esse tipo erro já era 

esperado pelo pesquisador, porém não apareceu EC e EP, por se tratar da primeira 

aplicação, caso congruente à Tarefa Anterior.  

A Tarefa 𝑇3 se mostrou um empecilho para os alunos quando não souberam 

interpretar as generalizações para resolver a primeira parte. A referida se encontra no 

ND, terceiro e mais requisitado em relação às funções neurocognitivas, a despeito da 

Atenção, em 𝑁𝐴3. Desse modo, além de EO, os lapsos ECD e ED eram esperados 

para essa as técnicas utilizadas pelos sujeitos. A figura a seguir mostra as correlações 

percebidas na análise dessa Tarefa: 
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Figura 78 - Correlação entre 𝑻𝟑, 𝝉𝟑 e os lapsos 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

Nessa figura pode-se perceber a confirmação dos lapsos esperados na 

construção desse protocolo. A Tarefa recebeu a menor quantidade de respostas e 

nenhuma delas alcançou nível satisfatório ou chegou próximo a 𝜏3. Desse modo, o 

pesquisador optou por não repetir esse tipo de Tarefa e somente pautar as análises 

nos outros dois níveis do NFC. Essa decisão, contudo, favoreceu aos níveis NT e NM, 

pois puderam ser comparados em termos de reaparecimento de lapsos nas Tarefas 

similares nos próximos PD.  

Em resumo, o quadro a seguir mostra se houve correlação com o erro 

apresentado e o NAS requerido na técnica analisada: 

 

Quadro 33 - Analise dos lapsos quanto às técnicas apresentadas 

Técnica Lapsos encontrados Correlação 

𝜏1 EO Sim 

𝜏2 EO Sim 

𝜏3 EO e ECD Sim 
Fonte: Autor (2019) 
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5.2 – Análises das respostas do PD2 

 

Para a construção desse protocolo, como já dito anteriormente na seção 4, o 

pesquisador se valeu de escolhas das Tarefas do tipo NT e NM como pressuposto de 

comparação com repetições de lapsos em técnicas do mesmo nível, bem como o 

estudo de correlação com os NAS que estão envolvidos com esses, a fim de procurar 

evidenciar ou não a possível correlação desses. 

Como na subseção anterior, se faz presente o quadro 33 que ilustra as pré-

analises dentro dos erros esperados e os erros encontrados em cada Tarefa aplicada 

nesse protocolo: 

 

Quadro 34 - Comparação entre lapsos esperados e encontrados no PD1 

Tarefa Encontrados  Esperados 

𝑇4 EO, EC e ECD EC e ED 

𝑇5 EC e EO EC e EO 

𝑇6 EC EC e ECD 

𝑇7 ED e ECD EC, EP e ECD 
Fonte: Autor (2019) 

 

Nas duas primeiras Tarefas, em NT, EO foi novamente encontrado na pré-

analise. Os erros EC e ECD apareceram pela comparação com a Tarefa 𝑇2 do PD1 

que se encontra no mesmo nível, portanto requer o mesmo NAS, ou seja, dentro dos 

pressupostos teóricos, exige pouca demanda cognitiva em evocações de objetos não-

ostensivos para manipulação dos ostensivos. Para a 𝑇4, a figura 80 traz o mapa que 

apresenta os meandros das correlações entre os lapsos na 𝜏4 percebidos. 

 

Figura 79- Correlação entre 𝑻𝟒, 𝝉𝟒 e os lapsos 
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Fonte: Autor (2019) 

 

Nessa Tarefa, pode-se perceber a presença de um lapso que não é típico desta 

em xeque. Esse fenômeno pode ser explicado pelo fato de que as técnicas 

apresentadas tiveram lapsos no entendimento quando aos dados apresentados, o que 

é interessante pelo fato da Tarefa ser similar a anterior e do mesmo nível. Outro ponto 

é a questão do lapso ED que era esperado não ter aparecido, pois a técnica poderia 

ter sido confundida.  

A 𝑇5 foi até o momento a única Tarefa na qual os lapsos esperados coincidiram 

com os erros percebidos. A mesma estava no mesmo nível da anterior, em NT e 

novamente só solicitou o primeiro Nível de Atenção Seletiva dentro dos crivos 

oriundos da teoria. A figura 81 mostra o mapa que decanta essas assertivas. 

 

Figura 80- Correlação entre 𝑻𝟓, 𝝉𝟓 e os lapsos 
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Fonte: Autor (2019) 

 

Além disso, os lapsos estão em correlação e o EO reaparece na Tarefa do Nível 

NT. O referido aparece em todos os NAS, ou seja, em todos os NFC. Nesse caso, a 

Tarefa estando no mesmo nível que está não pressupõe que obrigatoriamente o lapso 

aparecerá e justamente o contrário: o lapso pode aparecer nos três níveis. Os EC 

apareceram pelo fato de que as técnicas em exercícios repetitivos podem ocasionar 

além de omissões, pulos nas linhas de resolução.  

Já as duas Tarefas seguintes, o pesquisador, como já comentado, optou por 

colocar similaridades tanto nesta quanto nas suas técnicas, no mesmo sentido de 

entender o reaparecimento dos lapsos das anteriores. Na 𝑇6 apareceram apenas EC, 

como já era esperado pelo fato da repetição da Tarefa. A figura 82 mostra as 

correlações entre esta, a sua técnica e o lapso encontrado: 

 

Figura 81 - Correlação entre 𝑻𝟒, 𝝉𝟒 e os lapsos 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

 Essa Tarefa traz consigo similaridades em análise com a 𝑇1, ambas no nível 

NM. A diferença está no lapso percebido, que já era esperado em hipótese, pela 

repetitividade do processo de expressão de uma técnica pelos sujeitos da pesquisa. 

Nesse caso, os dois erros estão dentro do crivo pré-determinado pelo autor na Matriz 

de Lapsos. 

A 𝑇7 segue o mesmo princípio da anterior, exigindo 𝑁𝐴2 no processo de 

evocação dos 𝑂𝑛𝑜 e manipulação dos 𝑂𝑜 nesta. O lapso ED aparece em dissonância 
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com o quadro esperado para lapsos nessa tarefa. Em contrapartida, o lapso ECD 

aparece confirmando a questão dos dados da Tarefa e as manipulações algébricas 

na inequação que exprime os limitantes da função. A figura 83 apresenta as 

correlações entre os lapsos e a técnica e Tarefa: 

 

Figura 82 - Correlação entre 𝑻𝟕, 𝝉𝟕 e os lapsos 

   

Fonte: Autor (2019) 

  

Nessa tarefa, podemos perceber que os lapsos ED estão em dissonância com 

a Tarefa e a técnica solicitada para a resolução da mesma. O NAS exigido é o terceiro 

e no topo da hierarquia construída pelo autor. Nota-se também que o lapso ECD 

também estava presente na Tarefa 𝑇3, que é de NAS três, o que sugere a reflexão 

sobre o nível dessa Tarefa ou a recolocação do lapso para Tarefas do segundo nível 

do NFC.  

Com isso, temos o quadro 34 que resume sobre as correlações entre os lapsos 

encontrados e a técnica, dados os Níveis de Atenção Seletiva em cada uma delas: 

Quadro 35- Analise dos lapsos quanto às técnicas apresentadas 

Técnica Lapsos encontrados Correlação 

𝜏4 EO, EC e ECD Parcialmente 

𝜏5 EO e EC Sim 

𝜏6 EC Sim 

𝜏7 ED e ECD Parcialmente 
Fonte: Autor (2019) 
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5.3 – Análises das respostas do PD3 

 

O PD3 seguiu, assim como dito PD2, sua construção pautada nos protocolos 

aplicados anteriormente, onde o estudo desse baseou-se na investigação de lapsos 

recorrentes nos dois ulteriores em tarefas de mesmo NFC.  Para isso as análises feitas 

até esse momento foram consideradas. 

As três Tarefas estão distribuídas em dois Níveis: 𝑇8 é de 𝑁𝐴1 e 𝑇9 e 𝑇10 estão 

no crivo de 𝑁𝐴2. A seguir, o quadro 35 apresenta os lapsos esperados e os 

encontrados durante a análise desse protocolo: 

 

Quadro 36- Comparação entre lapsos esperados e encontrados no PD3 

Tarefa Encontrados  Esperados 

𝑇8 EO, EC e ECD EC, ED e EP 

𝑇9 EC e ECD EC, EP, EO 

𝑇10 EO e ECD EO, ED, ECD e EC 
Fonte: Autor (2019) 

 

A primeira Tarefa deste último protocolo não apresentou nas análises o lapso 

ED e EP, mas em compensação o EO apareceu bem como o lapso ECD. O único que 

foi confirmado nesse intento foi o EC, pela questão da repetitividade da técnica nessa 

tipologia. O Mapa (figura 84) traz consigo as correlações percebidas entre os lapsos 

e a Tarefa e sua referida técnica: 

 

Figura 83 - Correlação entre 𝑻𝟖, 𝝉𝟖 e os lapsos 

 

Fonte: Autor (2019) 
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. O lapso ECD persistiu pelo fato de que a evocação de objetos não-ostensivos 

se mostrava perceptível pela repetitividade da Tarefa apresentada, a menos de um 

dado, fato que mostra porque este levou aos alunos repetirem o mesmo 

comportamento na Tarefa posterior. 

 A Tarefa 𝑇9 apresentou novamente EC em suas técnicas, porém os lapsos em 

hipótese esperados, EP e EO, não apareceram. O ECD, que parecia não se repetir 

em resoluções de Tarefas do mesmo nível, voltou a ser percebido nessas técnicas. A 

figura a seguir mostra a correlação entre esses lapsos e a construção da técnica e da 

Tarefa dentro dos crivos de nivelamento. 

 

Figura 84- Correlação entre 𝑻𝟗, 𝝉𝟗 e os lapsos 

 

Fonte: Autor (2019) 

 

O que se pode perceber nessa análise é que os lapsos encontrados na 𝑇9 são 

iguais aos da 𝑇3, porém essas duas Tarefas requerem NAS diferentes (𝑁𝐴1 e 𝑁𝐴2 

respectivamente). Os lapsos em tela eram esperados em resoluções de Tarefas 

nesses dois níveis. O ECD não aparece na Tarefa similar do PD anterior (𝑇6), mas 

aparece aqui pelo mesmo fato dos objetos não-ostensivos já serem reconhecíveis e, 

portanto, não ocorrer a devida evocação deles. 
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A última Tarefa, 𝑇10, apresentou dois tipos de lapsos, EO e ECD. Eram 

esperados pelo menos 04 tipologias de lapsos, enfatizando o EC e o EP, por serem 

técnicas repetitivas. A justificativa dessa expectativa está no fato da percepção da 

definição de extremidades das funções seno e cosseno serem coincidentes, podendo 

assim ocorrer mais lapsos do que a Tarefa similar. A seguir, a figura ** apresenta as 

correlações entre a técnica de resolução da Tarefa e os lapsos: 

 

Figura 85- Correlação entre 𝑻𝟏𝟎, 𝝉𝟏𝟎 e os lapsos 

  

Fonte: Autor (2019) 

 

Essa Tarefa possui em quesito de aparição de lapsos, similaridade com a 𝑇3 

pelos mesmos apresentados, porém ambas estão em Níveis diferentes de 

requerimento de Atenção Seletiva (𝑁𝐴2 e 𝑁𝐴3, respectivamente). Os dois lapsos não 

apresentados mostram que houve manipulação dos objetos ostensivos devidamente, 

porém em algum passo percebeu-se omissões que não justificavam o passo seguinte 

e os dados (pelo fato do conceito de limitantes das funções transcendentais) 

possivelmente causarem confusão na hora da construção da técnica. 

O quadro 36 mostra, em resumo, as correlações entre as três Tarefas e suas 

respectivas técnicas do protocolo diagnóstico em estudo e seus lapsos: 

 

 

Quadro 37- Analise dos lapsos quanto às técnicas apresentadas 
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Técnica Lapsos encontrados Correlação 

𝜏8 EO, EC e ECD Parcialmente 

𝜏9 EC e ECD Sim 

𝜏10 EO e ECD Sim 
Fonte: Autor (2019) 

 

Constituídos as correlações entre os lapsos e as técnicas sugeridas dentro de 

cada Tarefa, é possível resumir e criar uma nova Matriz de Lapsos, atualizada, onde 

apresenta-se todos estes crivados na primeira seção desse trabalho e sua frequência 

em cada tipo de Tarefa esperado e percebido, classificando as tipologias em cada 

nível dentro do NFC. 

 

Quadro 38- Matriz de Lapsos atualizada 

Lapso NAS esperado NFC percebido após 
análises (PD) 

Erros de Captura (EC) 𝑁𝐴1 e 𝑁𝐴2 NT e NM 

Omissões (EO) Todos os Níveis Todos os Níveis 

Erros de Descrição (ED) 𝑁𝐴3 NM 

Perseverações (EP) 𝑁𝐴1 Nenhum 

Erros causados por dados 
(ECD) 

𝑁𝐴2 e 𝑁𝐴3 Todos os Níveis 

Fonte: Autor (2019) 

 

Os três últimos lapsos mostraram que os Níveis de Atenção Seletiva exigidos 

e seus NFC relacionados nem sempre estavam em consonância com o que foi 

percebido nos protocolos. Três das dez Tarefas dentro dos PD apresentaram lapsos 

que não eram esperados nesse nível, portanto, requisitando um menor ou maior grau 

de Atenção Seletiva para a construção da técnica relacionada.  

Esse quadro traz também alguns apontamentos sobre a classificação dos 

lapsos, como, por exemplo, o ECD poder ser colocado em todos os níveis, bem como 

EO, mesmo o NT dos NFC apresentar apenas informações que apenas exijam 

processos controlados, dado a evocação de 𝑂𝑛𝑜 dentro dos conceitos do conteúdo, 

sem nenhuma aplicação indireta.  

EP não apresentou em nenhuma Tarefa, o que mostra que não houveram 

excessos na construção da técnica e sim bastante EO, sendo possível então traçar 

um antagonismo entre esses dois tipos de Lapsos, com a inferência que quando há 

presença em demasia de um o outro pouco aparece. 
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Por último, o ED que apareceu em uma Tarefa a priori exigia um NAS maior do 

que a mesma propõe. Nesse caso, os direcionamentos podem ser: 1 – A Tarefa está 

em um nível acima. Isso poderia ser verdadeiro se na Tarefa similar do PD3 com 

relação à qual foi percebida não compartilhar do mesmo fenômeno; 2 -  O lapso foi 

classificado indevidamente, podendo então aparecer em Tarefas desse nível e não 

apenas nas que exigem o maior grau de Atenção. 

Tecido esses argumentos, a próxima seção será a comparação entre o que 

estava nas hipóteses de pesquisa e o que se pode concluir parcialmente sobre os 

dados apresentados durante a parte empírica. 

5.4 – Validação  

 

Na EDC, a fase de Validação deve corroborar com as nuances percebidas entre 

as análises a priori e a posteriori (ARTIGUE, 1998; CANINDÉ, 2006). Significa então 

que devem ser confrontadas as hipóteses de pesquisa e o que se pode avaliar com 

os dados da pesquisa. 

Essa fase se mostra importante no que tange a comparação das análises a 

priori e a posteriori, pois o pesquisador pode assim por em tela o que o percurso de 

seu trabalho dispendido trouxe à tona em relação aos objetivos e as hipóteses e 

imbricadas no inicio como norteadoras de seu trabalho. Como consta em Artigue  

(1998, p. 12, trad. nossa) as fases “podem ser reativadas se necessário”, mostrando 

que a EDC pode ser realizada até que se encontre um termo satisfatório sobre o objeto 

de pesquisa.  

Para vislumbrar de maneira mais sintetizada, o quadro 38 traz em seu bojo as 

hipóteses 𝐻1 e 𝐻2 e as considerações feitas através dos dados, nomeadas por 𝐻1
𝑟 e 

𝐻2
𝑟, isto é, hipóteses reformuladas35. Essas colocações foram partindo dos quadros 

apresentados até aqui sobre os lapsos e os NAS exigidos em cada NFC. 

 

 

Quadro 39 - Comparação entre hipóteses 

Hipótese Hipótese Reformulada 

                                            
35 Preferiu-se não utilizar o termo “conclusões” pelo fato da EDC dar a possibilidade do “reboot”, 
podendo assim partir dessas hipóteses reformuladas para uma nova pesquisa. 
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𝐻1 – Os Lapsos e a função cognitiva 
“Atenção Seletiva” possuem uma 
correlação quanto à resolução de tipos 
de Tarefas envolvendo Funções 
Trigonométricas, dentro de uma 
organização praxeológica e 
concatenadas com os Níveis de 
Funcionamento do Conhecimento, isto é, 
o NAS exigido está correlacionado com 
o lapso em determinado NFC. 

𝐻1
𝑟 – Os Lapsos dentro da Matriz 

sugerida tem correlação entre o nível da 
Tarefa quanto ao NFC e os NAS exigidos 
em cada um desses, porém os lapsos 
apresentados precisam ser passíveis de 
estudo com outras variáveis, como, por 
exemplo, tempo de resposta, consulta a 
algum material, estímulos externos 
(pontuação), etc.. 

𝐻2 – Uma sequência didática construída 
sobre os preceitos teóricos 
apresentados facilitará o sujeito a 
minimizar ou sanar os erros percebidos 
na utilização das técnicas inseridas na 
praxeologia das Tarefas nessa temática, 
na comparação de testes a priori e a 
posteriori, referentes às etapas da EDC. 

𝐻2
𝑟 – A Sequência Didática em questão 

apenas se mostrou um prognóstico 
sobre os lapsos percebidos, pois mesmo 
com a socialização, alguns dos lapsos 
encontrados anteriormente voltaram a 
aparecer. Os testes serviram para 
enquadrar desvios da técnica na Matriz, 
porém outros tipos de lapsos podem 
aparecer ou os que estão nesse 
conchave podem ser reformulados. 

Fonte: Autor (2019) 

 

O problema que a realização da pesquisa enfrentou, colocando 

hierarquicamente, foi o tempo de realização. Isso afetou os momentos de socialização 

das questões. Além disso, o espaço entre as aplicações dificultou o trabalho por conta 

das manipulações dos 𝑂𝑛𝑜 em detrimento do conteúdo que não estava sendo 

lecionado no momento da aplicação pela professora (inclusive, foi um dos primeiros 

dentro do cronograma escolar). 

Quanto aos lapsos, as análises podem admoestar algumas inferências. O 

próximo quadro apresenta essas com relação a todo o percurso e os mapas de 

correlação feitos de cada Tarefa e técnica relacionada e os NAS envolvidos em cada 

uma. Essas inferências são passíveis de teste, reiniciando as etapas da EDC 

evidentemente: 

 

Quadro 40 - Inferências sobre os lapsos, NAS e NFC 

Inferência (código) Descrição 

𝐼1 Os lapsos que foram anteriormente 
classificados em alguns NAS, isto é, 
aparecem em determinados NFC podem 
aparecer em todos, dependendo da 
situação que for posta a Tarefa. 
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𝐼2 Tarefas construídas similarmente podem 
apresentar lapsos persistentes, 
dependendo do conceito (manipulação 
de não ostensivos) envolvido. 

𝐼3 Os lapsos EO e EP são antagônicos, isto 
é, quando há muita omissão de passos, 
provavelmente não há passos 
indevidamente repetidos. 

Fonte: Autor (2019) 

 

Fica evidente nesse processo que essas inferências podem amalgamar as 

hipóteses reformuladas, para a construção dos novos objetivos do “reboot” da EDC. 

Além disso, essas inferências podem ser também reformuladas durante a construção 

das Análises a priori e Experimentação. 

 

 

5.4.1 – Importância da Metodologia e dos referenciais adotados  

 

Faz-se necessário a compreensão da importância dos aportes teóricos para a 

construção de toda as análises, pois foram estes que direcionaram, a partir dos 

objetivos geral e específicos, o desenho da pesquisa.  

Como já posto em digressão sobre as fases da EDC, não cabe nessa parte do 

trabalho revisitá-las, mas sim concatenar com todo o trabalho posto em tela até o 

presente momento. A EDC subsidiou de maneira profícua a construção das hipóteses 

de pesquisa, tendo em vista sua articulação com o conhecimento já posto, na 

dimensão teórica (passando pela epistemológica, histórica e didática) e sob as lentes 

dos referenciais. 

Estes, por fim, deram suporte para a construção de todas as seções seguintes, 

como por exemplo, a TAD e toda a questão da praxeologia que as situações didáticas 

(neste caso, sobre o erro em Tarefas de funções trigonométricas). Amalgamado a 

isso, os Níveis de Funcionamento de Robert (1997;1998) direcionaram a análise a 

uma categorização corroborando com os Níveis de Atenção Seletiva crivados. 

Nesse sentido, a Psicologia e Neurociência Cognitiva forneceram os 

entendimentos necessários quanto à constituição dos processos de aprendizagem 

numa perspectiva do cérebro. A importância desses conhecimentos é explicitada nos 

processos Top Down e Bottom Up, já enganchados com a questão da dialética 
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ostensivo não-ostensivo, isto é, a manipulação e evocação destes para a técnica em 

determinada Tarefa proposta nos PD. 

 

5.4.2 – Sobre os resultados da pesquisa –  percurso até a validação 

  

Os objetivos específicos da pesquisa foram galgados de forma a contemplar o 

objetivo geral dessa pesquisa. A construção da Matriz de Lapsos serviu de orientação 

para analisar os dados e a sequência didática semiestruturada com os PD e os lapsos 

que estes apresentavam consoaram para investigar a etiologia destes em Tarefas de 

funções trigonométricas. 

As hipóteses foram pautadas na percepção dos construtos teóricos que 

direcionaram as correlações entre os lapsos e os NAS em cada NFC, porém a 

limitação ao fazer os sujeitos se “conscientizarem” sobre os lapsos ficou 

comprometida por conta do tempo disponível entre aplicação e depuração dos dados. 

Isso indiciou a reformulação das hipóteses para a reativação considerando as fases 

da EDC. 

Os principais resultados da pesquisa podem ser comparados com os trabalhos 

que foram considerados fundamentais para entender o problema no cerne do trabalho 

na primeira fase da EDC. Basicamente, os trabalhos que trazem em seu bojo 

dificuldades de aprendizagem não explicitavam os erros ou lapsos em seus fios 

condutores, porém alguns deles falam da etiologia destas, sendo apenas em Fonseca 

(2015) a inserção dos conhecimentos da Neurociência Cognitiva percebida. 

Chigonga (2016), de todos os trabalhos pesquisados seguindo as vertentes 

destas dificuldades, foi o único a apresentar em seu texto a noção dos erros em 

resoluções de Tarefas com funções trigonométricas. Esta referida pesquisa apresenta 

as dificuldades concatenadas com os erros percebidos e portanto se aproxima da 

pesquisa em tela.  

Assim, o presente trabalho traçou o percurso metodológico nos pressupostos 

da EDC, mas em conluio com as questões de pesquisa, as hipóteses e os objetivos 

que foram apresentados de forma sequenciada, construindo o caminho a validar a SD 

confeccionada nas Análises a priori. 

Contudo, traz-se à tona algumas contribuições do ponto de vista metodológico 

no que se diz respeito à: 1 – Os objetivos não são postos antes das análises 

preliminares, pois de fato, para a sequência da EDC, não faria sentido apresentar os 
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objetivos sem entender as nuances históricas, epistemológicas e do ensino atual. 2 -  

as pesquisas em Didática da Matemática trazem uma vertente apenas cognitiva, a 

menos de Fonseca (2015), portanto a inserção de conhecimentos da Neurociência 

Cognitiva pode ser, de forma embrionária, um novo adendo na EDC, ao considerar a 

aprendizagem em torno da neuroanotomofisiologia cerebral. 

As variáveis que propiciaram a análise foram construídas a partir dos objetivos 

da pesquisa, onde a execução da dialética ∆ (𝑂0, 𝑂𝑛𝑜) requerida nas Tarefas e em 

suas técnicas corroboram com a Matriz de Lapsos e a sequência didática que 

direcionou a análise. Entretanto, algumas variáveis não foram consideradas como: 

tempo de discussão sobre os lapsos apresentados, a questão da pré-analise de cada 

PD em relação ao posterior, além do desnível dos sujeitos percebido em cada análise 

dos protocolos. 

Com isso, entende-se que os PD foram concebidos de forma semiestruturada, 

validando sua aplicação como sugere a EDC, trazendo novos questionamentos sobre 

as hipóteses para a reativação ou revisita das fases da Engenharia. 

 

Considerações finais da seção 

 

As análises a posteriori são imprescindíveis para confrontar os dados com 

aquilo que se esperava nas primeiras fases, principalmente na construção das 

hipóteses de pesquisa. Não deve se entender essa fase como o ponto de chegada ou 

o fim daquilo que se pretende investigar. 

As Tarefas analisadas dentro da praxeologia apresentaram resultados muita 

das vezes conflitantes com o que se especulou em relação às mesmas. Os protocolos 

2 e 3 foram mais decisivos para essa análise, por se tratar de perspectivas já 

embasadas em algo. O PD1 foi o grande desafio, pelo fato de catalogar os lapsos que 

foram crivados anteriormente se mostrar uma tarefa bastante complexa. A escolha, 

como já pressupõe Kiekegaard, embute consigo a angústia. 

No caso da validação, certos meandros que o trabalho tomou mostram como é 

pesquisar sobre questões que envolvem o cérebro humano, expressos no 

comportamento ou nos objetos ostensivos manipulados pelos discentes. As técnicas 

que são institucionalizadas na praxeologia em questão são muitas das vezes 
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canonizadas e não se discute outros caminhos. Um perigo para se gerar os 

comentários do tipo “a matemática não muda”.  

As hipóteses reformuladas dão um novo começo à pesquisa, porem as 

inferências devem ser consideradas quando se construir os objetivos e reiniciar a 

EDC. Essa oxigenação é fundamental no que tange à pesquisa científica, 

reformulando o que sempre se acredita para que se possa aprender mais. Como a 

frase que abre essa seção, quando se quer acertar é necessário passar pelo vale da 

sombra do erro. O erro não é o desvio do caminho do acerto: ele é o próprio caminho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – OS POSSÍVEIS RUMOS DA PESQUISA 

 

 Transmita o que aprendeu. Força, mestria. Mas 
fraqueza, insensatez, fracasso também. Sim, 
fracasso acima de tudo. O maior professor, o 
fracasso é. Esse é o verdadeiro fardo de todos os 
mestres. (Mestre Yoda em Star Wars) 
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A pesquisa não chegou ao fim. Ela desembocou em novos questionamentos, 

em novos desafios. A pesquisa foi conduzida com os princípios de EDC, que requer 

muito tempo de estudo e dedicação, com uma equipe estudando cada fase e cada 

resultado dependendo da investigação anterior. 

A introdução dos conhecimentos neurocognitivos foi e é essencial para justificar 

alguns construtos desse trabalho. Esses aportes fora do campo da Didática da 

Matemática, mais precisamente a TAD, ajudam a ter um pensamento dialético, 

analisando não somente os trâmites da instituição “Escola”, no nosso caso, mas sim 

o sujeito que se encontra nela, seus estímulos no consuetudinário, como ele construiu 

seu conhecimento e como ele ainda o constrói. 

O cérebro é o órgão responsável pela aprendizagem. A aprendizagem, como 

apontam alguns estudos, fez do homem o homo sapiens. A atenção e memória 

conduzindo-o a perceber erros e aperfeiçoar acertos em uma caça, sendo uma 

pequena analogia de como esses dois processos são importantes, revela toda a 

complexidade das construções neurais e se faz necessária como condutora de 

qualquer estudo que tenha os seres que possuem esse órgão. 

A Educação Matemática como já fez com outras bases de aprendizagem deve, 

portanto, considerar os conhecimentos da neurociência cognitiva nos seus estudos.  

Concomitante a isso temos que o esforço para que se faça nas articulações entre 

campos cognoscíveis, muitas das vezes antagônicos, para auxiliar uma investigação 

de um problema específico é fundamental para oxigenar alguns resultados 

engessados.  

Esse trabalho poderia ter tido proporções maiores se a tecnologia disponível 

sobre os estudos do cérebro fossem de fácil acesso e disponibilizadas para esse tipo 

de pesquisa. As dificuldades de aprendizagem são fulcrais, pois como sugere a TAD, 

quando há mudança de relação entre o sujeito e o objeto, significa que ele aprendeu 

algo. Analisar elas por um ponto de vista diferente poderia trazer novas perspectivas. 

Porém, esse trabalho tem caráter experimental. Etimologicamente, 

experimento significa tentativas, testes. É nesse ponto que o objeto de pesquisa e a 
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própria se encontram: averiguar erros é testar, experimentar, ir e voltar. Não se pode 

negar o erro, pois ele faz parte da mudança de relação com o conhecimento, com o 

objeto do mesmo. Errare humanum est ou simplesmente o jargão conhecido como 

“errar é humano”, mas errare de caminhante, de ser que caminha e constrói. Toda 

construção requer riscos, tentativas e erros. 

A Engenharia Didática Clássica se mostrou uma metodologia, de pesquisa 

precisa, mesmo sendo usados apenas princípios da mesma. Cada fase mostrou sua 

peculiaridade, seus desafios e suas conexões. A primeira fase foi fundamental, pois 

pressupõe uma pesquisa histórica, epistemológica e do ensino usual. Conhecer o que 

vem antes do problema a se investigar é crucial para não perder tempo dando ênfase 

ao que já está estabelecido.  

Tanto a história da trigonometria quanto sua epistemologia foram essenciais no 

que tange os problemas iniciais da pesquisa. Os caminhos que o conhecimento 

percorre até a instituição se faz um grande norteador para refletir sobre as dificuldades 

de aprendizagem desse conteúdo. As passagens de números reais e argumentos é 

um ínfimo exemplo de como essa preocupação se faz emergente na Educação 

Matemática. 

As Análises a Priori, que dependiam desse ulterior momento, constituíram os 

mecanismos necessários e em síntese para ir ao campo. Não entendendo apenas 

como uma fase de transição e sim de aprimoramento da teoria, com especulações 

para construir a ponte entre a teoria e a prática. Com a Sequência Didática, que 

desvela essas intenções, se têm em seu bojo as condições de ir para a pesquisa fora 

dos limites da academia.  

Na experimentação fica evidente que as assertivas das fases anteriores dão 

suporte suficiente e necessário, pois o pesquisador terá material para poder confrontar 

os construtos da Análise a Priori. Com isso, os lapsos encontrados e catalogados só 

puderam ser assim feitos porque a fase anterior subsidiou-os devidamente. Os três 

encontros proporcionaram indagações sobre como a aplicação deve ser feita, se o 

protocolo deve ser o mecanismo central de avaliação dos testes ou se há necessidade 

de incrementos.  

Na análise a priori e validação o confronto entre a teoria e a prática é efetivado. 

Voltar ao que se pesquisou e o que se construiu e entender quais os resultados e 

porque eles aparecem segundo a base teórica. Nesse momento se torna evidente que 
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a pesquisa irá tomar outros rumos, pois novos desafios surgiram na tentativa de 

resolver o primeiro.  

Então com a EDC consegue-se partir para novas investigações, no qual a 

corrente pesquisa pode tomar. As questões sobre catalogar os erros, no caso, os 

lapsos não é simplesmente uma tentativa de classifica-los. A intenção da pesquisa é 

estudar os lapsos, ver quais são suas causas e andando junto com a teoria, entender 

porque eles acontecem, ainda com caráter introdutório. 

Quando Mestre Yoda falou para Luke Skywalker que o mestre deveria transmitir 

o que aprendeu e nisso ter força, maestria e fracasso, a frase comunga exatamente 

com esse trabalho. Ao mostrar que é possível também errar, que isso é natural e que 

se pode chegar aonde se pretende com isso é pertinente para o erro começar a deixar 

de ser um obstáculo didático.  

Pois o fracasso é o maior professor e devemos sempre superar aquilo que 

embarca o que impede o sucesso, de maneira dialética. Desse modo, poderemos 

entender os meandros da aprendizagem, fenômeno individual segundo Cosenza e 

Guerra (2011). E entender a aprendizagem é entender o erro, sua gênese e seu 

desenvolvimento. Aprender a supera-lo. 

A pesquisa não se encerra aqui. Se o erro/lapso persiste, deve-se então 

dispender energia para a continuação desse estudo. Esse é o real fardo que carrega 

um mestre.   
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Anexo I - Protocolo Diagnóstico I 
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MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO 1 – PD1 

 

NOME: _____________________________________________________ Turma: 

____ 

 

T1 – (CFTMG 2015). O esboço do gráfico da função 𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑥) é mostrado 

na figura seguinte. 

 

Calcular o valor de 𝑎 ∗ 𝑏. 

 

T2 - Determine o valor de 𝑓(−
35𝜋

4
) na função 𝑓(𝑥) = 𝑡𝑔(𝑥) − 2. 

T3 - (UFF) No processo de respiração do ser humano, o fluxo de ar através da traqueia, 

durante a inspiração ou expiração, pode ser modelado pela função F, definida, em cada instante 

𝑡, por 𝐹(𝑡)  =  𝑀 𝑠𝑒𝑛 (𝑤𝑡). A pressão interpleural (pressão existente na caixa torácica), 

também durante o processo de respiração, pode ser modelada pela função 𝑃, definida, em cada 

instante 𝑡, por 𝑃(𝑡)  =  𝐿 −  𝐹(𝑡 +  𝑎). As constantes 𝑎, 𝐿, 𝑀 e 𝑤 são reais, positivas e 

dependentes das condições fisiológicas de cada indivíduo. (AGUIAR, A.F.A., XAVIER, A.F.S. 

e RODRIGUES, J.E.M. Cálculo para Ciências Médicas e Biológicas, ed. HARBRA Ltda. 

1988.(Adaptado)) 

Explicite 𝑃(𝑡) em função de 𝑠𝑒𝑛(𝑡). Esboce um possível gráfico da função 𝑃(𝑡).  
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Anexo II - Protocolo Diagnóstico II 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

EM MATEMÁTICA 

MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO 2 – PD2 

 

 

 

NOME:_____________________________________________________Turma:  

 

1) Dê o domínio, a imagem e o período das funções: 

 

a) 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 𝑥/2 

b) 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 (−𝑥) 

 

2) Dê o período da função definida por: 

 

a) 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 5𝑥 

b) 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 𝑥/4 

 

3) Na função 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 (𝑚𝑥), determinar 𝑚 tal que o período da função seja: 

 

a)  𝜋                       

b) 𝜋/4 

 

4) Qual o valor máximo da função 𝑦 =  10 +  5 𝑐𝑜𝑠 20𝑥 ? 

 

 

 

 

Anexo III - Protocolo Diagnóstico III 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

EM MATEMÁTICA 

MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA 

 

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO 3 – PD3 

 

NOME:_____________________________________________________Turma:_____ 

 

T1 - Determine o valor de 𝑓(−
35𝜋

4
) na função 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) − 𝑥 

 

T2 - Na função 𝑦 =  𝑠𝑒𝑛 (𝑚𝑥), determinar 𝑚 tal que o período da função seja: 

 

a)  𝜋/4                       

b) 𝜋/2 

 

T3 - Qual o valor máximo da função 𝑦 =  10 +  5 𝑠𝑒𝑛 20𝑥 ? 
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