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Resumo

O presente trabalho objetiva identificar os registros de representação semiótica que são mobilizados pelos
estudantes do 2° ano do Ensino Médio de três escolas estaduais da cidade de Aracaju/SE, quando estes
solucionam atividades que envolvem equações diofantinas lineares. A fundamentação teórica baseou-se
nos estudos de Raymond Duval (2003, 2011) sobre registros de representação semiótica, sendo a
metodologia sob os princípios da pesquisa qualitativa, por meio da organização, desenvolvimento e análise
de uma sequência de ensino. A qual foi composta por 07 (sete) questões que versaram sobre a resolução
de equações diofantinas através de sistemas lineares. Dentre os resultados, verificamos que os estudantes
priorizam conversões do registro da língua natural em direção ao registro numérico e, posteriormente,
algébrico, por vezes realizando equívocos ao aplicar propriedades aritméticas.

Abstract

This paper aims to identify the registers of semiotic representation that are mobilized by students of 2nd
year of high school three state schools in the city of Aracaju / SE, when they involve activities that solve
linear Diophantine equations. The theoretical framework was based on studies of Raymond Duval (2003,
2011) on registers of semiotic representation, and the methodology under the principles of qualitative
research, through the organization, development and analysis of a teaching sequence. Which was
composed of seven (07) questions were about solving Diophantine equations using linear systems. Among
the results, we found that students prioritize conversions Registration natural language toward the
registration number and subsequently algebraic sometimes making mistakes when implementing
arithmetic properties.

Palavras chave: ensino de equação diofantinas lineares, registros de representação semiótica,
transformações de representações semiótica.

Keywords: teaching of linear Diophantine equation, registers of semiotic representation, transformation
of semiotic representations.

RELEVNCIA DA PESQUISA
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Desde o início do Curso de Matemática na Universidade Federal de Sergipe, em alguns momentos me
questionava sobre como os conceitos que estavam sendo trabalhados na graduação poderiam ser
vinculados aos conteúdos matemáticos do ensino fundamental e médio.

Ao cursar a disciplina denominada Matemática para o Ensino Fundamental, na qual é tratada a teoria
elementar dos números[1], por meio do método axiomático dedutivo, senti grande motivação em
mobilizar os conceitos que, à época do ensino fundamental, haviam sido trabalhados unicamente na
representação numérica, agora na representação algébrica.

Por outro lado, fiquei fascinado quando tomei ciência que situações–problema, expressas na representação
algébrica, poderiam ser solucionadas por meio da teoria elementar dos números. Isso porque ela trabalha
com equações diofantinas lineares que possibilitam a “[...] resolução de muitos problemas da vida
cotidiana, contextualizados a partir da vida real tornando-se modelados via esse objeto do saber.”
(COSTA, 2007 p. 114).

Sendo que uma equação diofantina linear[2] é: [...] uma equação algébrica com uma ou mais incógnitas e
coeficientes inteiros, para a qual são buscadas soluções inteiras. Uma equação deste tipo pode não ter
solução, ou ter um número finito ou infinito de soluções (COURANT e ROBBINS, apud COSTA, 2007, p.19).

Ao aprofundar-me um pouco mais nesse assunto, pude conhecer e identificar os vários tipos de equações
diofantinas lineares no conjunto dos inteiros. Contudo, neste artigo enfatizaremos as equações em sua
forma mais elementar, ou seja, as descritas por ax + by =c, sendo a, b, c números inteiros, com a, b
diferente de 0.

A equação 3x + 6y = 18, por exemplo, tem entre as infinitas soluções, os pares (4,1); (-6,6); (10,-2),
pois, se a considerarmos como uma expressão do tipo ax + by = c, temos que o mdc(a,b) = 6 e como
6/18, pois 18 = 3 x 6 podemos encontrar uma solução particular, o par ordenado (0,3), que satisfaz 3r +
6s = 18, através do algoritmo de Euclides. Logo uma solução particular da equação diofantina[3], pode ser
obtida. A partir dessa solução particular, podemos obter as demais empregando a proposição[4] que
afirma: se a equação diofantina linear: ax + by = c tem uma solução (m,n), então tem infinitas soluções
cujo conjunto das mesmas é expresso por {m+(b/d)t, n-(a/d)t}.

Além das equações que possuem infinitas soluções, temos aquelas que restringem o campo de soluções,
geralmente por tratar de problemas aplicados que não possuem solução nos inteiros negativos. Por
exemplo, o único modo de agrupar 13 aviões em filas de 3 ou de 5 aeronaves é formar 1 fila com 3 aviões
e 2 filas com 5, pois a equação 3x + 5y = 13 apresenta uma única solução, ou seja, x = 1 e y = 2. (LA
ROCQUE E PITOMBEIRA, apud OLIVEIRA, 2006)

A impossibilidade de determinar outras soluções pode ser justificada pelo corolário que nos diz que se o
mdc(a,b) = 1 e se (m,n) é uma solução particular da equação diofantina ax + by = c, então todas as
outras soluções desta equação são dadas pelas fórmulas: x = m + bt e y = n - at, onde t é um inteiro
arbitrário.

Por fim, ressaltamos as equações diofantinas lineares de duas incógnitas que não possuem solução.
Quando desejamos, por exemplo, determinar de quantas maneiras podemos organizar o novo cd da
cantora Ivete Sangalo, que conterá um poutti-porri formado por 2 músicas de forró e 4 músicas de axé, de
modo que a soma das músicas do poutti-porri seja 7.

A equação que representa essa situação é dada por 2x + 4y = 7 e não possui solução, pois o primeiro
membro[5] será sempre par enquanto que o segundo membro[6] ímpar, além disso, o mdc(a,b) não
divide c, logo não satisfaz a condição para a existência de solução deste tipo de equação[7].

No entanto, como as equações diofantinas não estão presentes de forma direta nos currículos do ensino
médio, buscamos outro conteúdo matemático que envolvesse tais equações, de modo que permitisse a
exploração da realidade e a mobilização de diferentes registros de representação. Nesse âmbito,
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selecionamos os sistemas lineares.

De acordo com PCN+[8] (BRASIL, 2002), é preciso ressaltar a importância cultural das equações
polinomiais e dos sistemas lineares. Porém, como nos relata Silva Junior (2009) e Groenwald et al (2006)
em um de seus artigos, geralmente tal debate fica relegado ao abandono.

Ante a isso e com o desígnio de observar os índices de aproveitamento dos alunos, em relação ao estudo
de sistemas lineares, optamos por averiguar alguns sistemas de avaliações como, por exemplo, o SARESP
(SÃO PAULO, 2010), sendo que na avaliação realizada com os alunos do 3º ano do ensino médio das
escolas públicas do estado de São Paulo havia uma única questão em relação a este tema (figura 4).

"Uma lata cheia de achocolotado em pó pesa 400 gramas. A lata, com apenas metade da quantidade de
achocolatado , pesa 250 gramas. Quanto pesa a lata vazia (São Paulo, 2009, p. 188)

a. 100 gramas

b. 150 gramas

c. 160 gramas

d. 180 gramas

e. 200 gramas"

Tal fato sugere uma maior reflexão sobre como deve ser tratada o ensino dos sistemas lineares. Dentre as
possibilidades, pode-se recorrer às distintas formas de acesso a tal conteúdo, explorando os outros
métodos de representação, principalmente o sistema representacional gráfico.

Mas será que somente isto é suficiente para que os alunos apreendam este conteúdo E se fossem
propostas atividades matemáticas que solicitem a conversão no sentido contrário, ou seja, da
representação gráfica para a algébrica, será que saberiam resolver E as outras formas de representá-las,
será que os alunos saberiam identificar

De acordo com as indicações dos PCN+ (BRASIL, 2002, p.122) entre as habilidades e competências
desenvolvidas em matemática, encontram-se:

-Ler e interpretar textos de matemática.

-Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos,
expressões etc).

-Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem
simbólica (equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas, etc) e vice-versa.

-Exprimir-se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na
linguagem matemática, usando a terminologia correta.

Em meio a isto, faz-se necessário desenvolver atividades envolvendo as equações diofantinas, de modo
que permita ao aluno fazer a mobilização dos variados registro de representação semiótica[9], ao mesmo
tempo em que estimule o seu desenvolvimento cognitivo.

Uma alternativa viável para se aplicar tais atividades, pode ser por meio da utilização das sequências de
ensino[10], aplicadas a alunos no segundo ano do Ensino Médio, assim torna-se possível analisar o ensino
da Matemática hoje, pois: “Somente baseados na coleta de dado é que podemos procurar compreender as
reais causas das dificuldades dos alunos e delimitar os problemas de aprendizagem da matemática em
todos os níveis.” (DUVAL, 2003, p. 12).
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OS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA E O ENSINO DE EQUAÇÕES DIOFANTINAS

Neste momento serão apresentados os fundamentos teóricos que embasaram esta pesquisa. Para tanto,
escolhemos a teoria dos registros de representação, para o desenvolvimento deste trabalho.

Tal escolha se dá porque pesquisas em Educação Matemática, tem como uma de suas principais
inquietações, o modo de como está se desenvolvendo a aprendizagem e a aquisição de conhecimento.

Sendo assim, tomar-se-á como base a teoria de Raymond Duval sobre os Registros de Representação
Semiótica.

Segundo palavras do próprio Duval (1993), “as representações semióticas são produções constituídas pelo
emprego de signos pertencentes a um sistema de representação os quais têm suas dificuldades próprias
de significado e de funcionamento” (apud DAMM, 1999, p. 143), ou seja, elas têm o papel de comunicar as
representações mentais, sendo necessário não haver a confusão entre a representação do objeto
matemático com o próprio objeto matemático.

Mariani et al (2008) destacam que para mencionar os diferentes tipos de representação semiótica
utilizados em matemática, Duval (2003) faz uso do termo registro de representação semiótica.

Segue abaixo um exemplo das várias configurações de se conceber um mesmo objeto, ou seja, as várias
maneiras de se representar um determinado elemento:

Representação Discursiva Representação Não-
Discursiva

REGISTROS
MULTIFUNCIONAIS:
os tratamentos não são
algoritmizáveis.

Registro na língua natural

Os organizadores do Forró Caju/2012
estão organizando a programação do
evento, sendo que em algumas noites irão
se apresentar 3 bandas e em outras 5
bandas. Se já estão confirmadas 40
bandas distintas, de acordo com a
programação, em quantas noites o
evento poderá ser realizado

REGISTROS
MONOFUNCIONAIS:
os tratamentos são
principalmente
algoritmos.

Registro Simbólico

Numérico Algébrico
x y
5 5
0 2 3x + 5y = 40

Par ordenado

{(5,5);(10,2)}

Registro gráfico

Image: clip_image054.png

Fonte: Atividade da sequência de ensino desenvolvida de outubro à novembro de 2011

Neste quadro temos um problema envolvendo equações lineares, sendo representado em cinco formas
diferentes: língua natural, simbólica (numérico, algébrico e par ordenado) e gráfica.
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No entanto, só é considerado um registro de representação, um sistema semiótico que potencialize a
comunicação, objetivação e o tratamento, além disso, pode ser transformado em outros sistemas
semióticos.

De acordo com Traldi (2004, apud DUVAL, 1993), a palavra “representação” é imprescindível quando se
trata de objetos matemáticos e pode ser exposta em língua natural, uma notação, um símbolo ou mesmo
os traçados e as figuras como representantes de objetos matemáticos.

Já a semiótica é a representação consciente de um indivíduo e teve seu surgimento ocorrido com um
problema de modelização da linguagem.

Segundo Duval (2003), para que haja um conhecimento pleno, no caso acima, das equações lineares,
faz-se necessário que o aluno saiba transitar a todo instante por essas representações ou, no mínimo, dois
tipos de registros de representação ao mesmo tempo.

Entretanto, em comunhão com Damm (1999, p. 136):

O que se constatou em diversas pesquisas em Educação Matemática é a
dificuldade que o aluno encontra de passar de uma representação a outra. Ele
consegue fazer tratamentos[11] em diferentes registros de representação de um
mesmo objeto matemático, porém é incapaz de fazer as conversões[12]
necessárias para a apreensão deste objeto. Esta apreensão é significativa a partir
do momento em que o aluno consegue realizar tratamentos em diferentes
registros de representação e “passar” de um a outro sistema o mais naturalmente
possível.

Além disso, para que um sistema semiótico seja considerado um registro de representação, é
imprescindível que existam dois tipos de transformações de registros: o tratamento e a conversão.

O tratamento de uma representação é a transformação dessa representação no próprio registro onde ela
foi tomada. Podemos exemplificá-lo, tomando o exemplo acima: achar uma solução para a equação linear
3x + 5y = 40.

Já a conversão é a transformação de representações que consiste em mudar de registro conservando os
mesmos objetos denotados. Por exemplo, passar da escrita algébrica de uma equação à sua representação
gráfica e/ou vice-versa.

Mas vêm aquele questionamento sobre a importância da variedade de registros de representação para o
desenvolvimento humano, e o próprio Duval (1993, apud DAMM 1999) nos dá as respostas de tal
indagação.

1. Custo de tratamento e funcionamento e cada registro: No que diz respeito à economia, Duval
(1993, apud DAMM 1999) menciona que o aluno tendo a facilidade de utilizar várias formas de
representações, ele pode realizar um tratamento de modo econômico e poderoso. Em outras
palavras, tal facilidade ajuda para que o discente busque um meio mais rápido e simples para se
resolver um determinado problema.

2. Limitações representativas específicas a cada registro com comparação entre diferentes modos de
representação onde há a necessidade da complementaridade de registros: Cada registro possui
especificidades próprias, sendo que somente através da conversão entre os registros que o
estudante poderá entender outros aspectos da situação representada.Por exemplo: Uma linguagem
não oferece as mesmas possibilidades de representações que uma figura ou diagrama.

3. A conceitualização implica uma coordenação de registros de representação: Esta é a condição
essencial para a compreensão. É notória em todos os níveis de ensino, uma limitação nos alunos em
relação aos vários tipos de representação. Mudar de registro é algo complicado e muitas vezes
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impossível de ser realizado pelos alunos. Eles restringem sua compreensão de determinado
conteúdo à forma de representação utilizada.

Concluído o referencial teórico necessário para o desenvolvimento desta pesquisa, agora serão
encaminhados os fundamentos metodológicos que embasaram a aplicação e análise da sequência de
ensino.

OS ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Neste momento observamos se alunos do ensino básico mobilizam as várias formas de representação das
equações diofantinas, bem como analisar se eles sabem utilizar o tratamento, a conversão, a apreensão
pontual[13] e a apreensão global[14], fazendo-se uso dos registros de representação por meio da
sequência de ensino, tomando como base uma abordagem qualitativa.

O campo de pesquisa escolhido para esta observação são colégios da rede pública estadual no município
de Aracaju, pois a rede detém o maior percentual da população estudantil e pelo fato de ser oriundo de
escola pública.

As escolas que disponibilizaram as turmas para o desenvolvimento desta pesquisa foram o Colégio
Estadual Dom Luciano Cabral Duarte (na zona central de Aracaju), denominado de Colégio A, o Colégio
Estadual Emílio Garrastazu Médici (no Distrito Industrial de Aracaju), chamado de Colégio B e o Colégio
Estadual Presidente Castelo Branco (na zona norte de Aracaju), intitulado Colégio C, visto que os
professores acreditam que esse tipo de atividade poderia de alguma forma contribuir para o processo de
ensino e aprendizagem da matemática.

No Colégio A, a atividade foi desenvolvida no dia 19 de outubro de 2011, às 14h, a 23 alunos do segundo
ano do ensino médio, pois é o ano em que os sistemas lineares são abordados.

No Colégio B, a atividade também foi desenvolvida no dia 19 de outubro de 2011, a partir das 15h50min,
a 26 alunos do segundo ano do ensino médio.

No Colégio C, a atividade foi aplicada no dia 16 de novembro de 2011, a partir das 10h, horário destinado
à disciplina de matemática, a 27 alunos do segundo ano do ensino médio.

A sequência de ensino desenvolvida nestas turmas foi composta por um questionário solicitando
informações sobre a formação dos alunos no ensino fundamental e médio, bem como sua atuação no
mercado de trabalho. Logo em seguida, selecionamos sete questões que versam sobre equações e
sistemas lineares e solicitavam a mobilização de distintos registros de representação semiótica em
situações-problema.

Porém, vale ser enfatizado sobre a necessidade que houve em desconsiderar alguns dos questionários,
principalmente pelo fato de que determinados alunos apresentarem dificuldades quanto à resolução dos
itens. Dentre eles estão os que apenas deram o resultado e os que conseguiram resolver somente uma
questão.

Além disso, devido à ocorrência de uma parcela considerável dos alunos que não conseguiram concluir a
atividade no tempo previsto ou demonstraram desconhecimento em relação à resolução da Questão 6 e da
Questão 7, optamos por excluí-las desse estudo.

Desse modo, dos 76 alunos que participaram da investigação, 54 compõem os sujeitos da pesquisa que
fazem parte da análise a posteriori, sendo desconsiderados 6 do Colégio A, 11 do Colégio B e 5 do Colégio
C.

A SEQUÊNCIA DE ENSINO: ANÁLISE A PRIORI E A POSTERIORI
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Para a questão proposta em tal sequência, elaboramos uma análise a priori que destaca as transformações
de registros de representação, as apreensões pontuais e globais, bem como as possíveis dificuldades que
os alunos pudessem apresentar ao desenvolver as atividades. Logo após a aplicação da sequência de
ensino passamos a analisar os protocolos dos alunos classificando-os em relação aos métodos utilizados na
determinação das respostas.

Cabe ressaltar que nesta etapa da coleta de dados não privilegiamos e nem mesmo promovemos as
distintas representações desse objeto matemático, pois desejávamos que os alunos não fossem
influenciados ao responder a sequencia de ensino proposta.

QUESTÃO 3

3a) Quatro amigas dispõem de R$ 50,00 para comprar o lanche de um passeio no Shopping Jardins.
Depois de pesquisar muito constataram que cada hambúrguer poderia ser adquirido por R$ 4,00 e cada
mini pizza por R$ 6,00. De quantas maneiras elas podem comprar o lanche sabendo que devem gastar
exatamente R$ 50,00 na praça de alimentação

b) Como você apresentaria este problema, utilizando símbolos matemáticos, tais como: números, chaves,
incógnitas, etcJustifique sua resposta.

Dentre todas as conversões possíveis nesta atividade, a que apresenta o maior nível de dificuldade é
aquela que requer a representação algébrica do problema, ou seja, 4x + 6y = 50, que pode ser
simplificada para 2x + 3y = 25. Enquanto que, conceitualmente, o grande desafio consiste em determinar
todos os possíveis pares ordenados do conjunto solução da situação-problema.

Acreditamos que os estudantes utilizariam a forma numérica para encontrar a solução deste problema, por
meio do método das tentativas, sendo que neste exemplo, temos quatro resultados possíveis, os pares
ordenados (2,7), (5,5), (8,3) e (11,1). Ou seja, as quatro amigas podem comprar: 2 hambúrgues e 7 mini
pizzas, ou 5 hambúrgues e 5 mini pizzas, ou 8 hambúrgues e 3 mini pizzas, ou ainda 11 hambúrgues e 1
mini pizza.

Ao analisar os protocolos dos alunos no item 3a) (tabela 8) observamos que a maioria dos estudantes,
55,56%, fez uso, como já era esperado, do registro numérico por meio do método das tentativas,
utilizando-se do tratamento para confirmarem se a resposta estava correta.

Contudo, diferente do que vimos em outras questões, principalmente na Questão 1, um aluno determinou
mais de uma solução para o problema. Mas, assim como as outras questões, a maioria (55,56%)
encontrou apenas uma das possíveis respostas.

CATEGORIA

COLÉGIO A

(17 alunos)

COLÉGIO B

(15 alunos)

COLÉGIO C

(22 alunos)

TOTAL

(54 alunos)
Método
das
tentativas

Cálculos
aleatórios

Método
das
tentativas

Cálculos
aleatórios

Método
das
tentativas

Cálculos
aleatórios

Método
das
tentativas

Cálculos
aleatórios

Acertou uma
solução

52,94%

9 alunos

0%

0 aluno

20%

3 alunos

0%

0 aluno

81,82%

18 alunos

0%

0 aluno

55,56%

30 alunos

0%

0 aluno
Acertou duas
ou três
soluções

5,88%

1 aluno

0%

0 aluno

0%

0 aluno

0%

0 aluno

0%

0 aluno

0%

0 aluno

1,85%

1aluno

0%

0 aluno

Acertou todas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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as soluções 0 aluno 0 aluno 0 aluno 0 aluno 0 aluno 0 aluno 0 aluno 0 aluno
Não obteve
êxito

11,76%

2 alunos

29,41%

5 alunos

0%

0 aluno

6,67%

1 aluno

4,54%

1 aluno

0%

0 aluno

5,56%

3 alunos

11,11%

6 alunos
Deixou em
branco

0%

0 aluno

73,33%

11 alunos

13,64%

3 alunos

25,92%

14 alunos

Total
100%

17 alunos

100%

15 alunos

100%

22 alunos

100%

54 alunos

Tabela 08: Estratégias mobilizadas na questão 3a

Fonte: Protocolos dos alunos participantes da pesquisa (outubro-novembro de 2011)

Ao se analisar o item 3b) (tabela 09), que solicita ao aluno expor de modo distinto, principalmente, com
símbolos matemáticos, tais como: números, chaves, incógnitas, o mesmo problema do item 3a)
verificamos que apenas 20,37% dos discentes mobilizaram a representação algébrica 4x + 6y = 50 de
forma correta. Enquanto que 53,70% dos alunos sequer tentaram realizar a atividade e 15,92% a
realizaram equivocadamente.

Tal resultado pode demonstrar que as deficiências expostas pelos alunos ao converterem distintos
sistemas representacionais de um mesmo objeto matemático trás conseqüências não só para a realização
de atividades orientadas[15] mas impede que o estudante busque outros modos para “visualizar” a
mesma situação-problema.

CATEGORIA
COLÉGIO A

(17 alunos)

COLÉGIO B

(15 alunos)

COLÉGIO C

(22 alunos)

TOTAL

(54 alunos)

Acertou
5,88%

1 aluno

6,67%

1 aluno

40,91%

9 alunos

20,37%

11 alunos

Não obteve êxito
76,47%

13 alunos

6,67%

1 aluno

0%

0 aluno

25,52

14 alunos
Deixou em
branco

17,65%

3 alunos

86,67%

13 alunos

59,09%

13 alunos

53,70%

29 alunos

Total
100%

17 alunos

100%

15 alunos

100%

22 alunos

100%

54 alunos

Tabela 09: Resultado das respostas da questão 3b

Fonte: Protocolos dos alunos participantes da pesquisa (outubro-novembro de 2011)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como principal objetivo identificar os registros de representação semiótica que
são mobilizados pelos estudantes do Ensino Médio, quando estes solucionam atividades que envolvem
equações diofantinas lineares, bem como observar os tipos de apreensões que os alunos, sujeitos da
pesquisa, utilizam para resolver situações-problema. Sendo assim, tal pesquisa não buscou em nenhum
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momento ter um caráter avaliativo. Apesar disso, vale ser salientado que pudemos constatar as enormes
carências conceituais e operacionais de conteúdos básicos matemáticos apresentados pelos estudantes,
principalmente envolvendo o registro numérico, além da imensa deficiência em conseguir mobilizar pelos
diversos registros de representação necessários para resolver a sequência de ensino.

Pudemos verificar também, após análise dos protocolos dos alunos, que a maioria deles preferiu utilizar,
como estratégia de resolução, a representação numérica e alguns poucos a algébrica, apresentando sérias
dificuldades em empregar a representação gráfica e principalmente a representação simbólica (par
ordenado).

Na questão 1b), por exemplo, apenas 4, 35% dos alunos converteram a solução para a representação
gráfica. Além disso, raros alunos expressaram o problema proposto em forma de par ordenado. Nos itens
1a), 3a) e 5a) observa-se a preferência pela representação numérica.

Entretanto as maiores surpresas foram os resultados da questão 4, pois era esperado que os alunos
utilizassem o tratamento numérico para resolvê-lo, entretanto usufruíram dos cálculos aleatórios.

Pudemos constatar também as enormes carências conceituais e operacionais de conteúdos básicos
matemáticos apresentados pelos estudantes no registro numérico tais como as operações fundamentais ao
operar com números inteiros e racionais.

Em relação ao tratamento, é nítido que os estudantes têm a preferência ou sabem mobilizar o registro
numérico e algébrico, e essa estrutura propiciou transformações internas, conhecidas como tratamentos.

No que diz respeito à mudança das representações, ou seja, a conversão, notamos que poucos alunos
souberam mobilizar pelos diversos tipos de registro de representação, dando preferência ao registro
numérico e algébrico.

Além das conclusões destacadas anteriormente, vale também ser salientado a enorme satisfação em ter
desenvolvida esta pesquisa, principalmente por ter avistado algumas necessidades para que haja um
melhor aprendizado dos alunos.

Os alunos foram convidados a participar da sequencia de ensino e por meio da afirmação de um dos
estudantes que optou por não participar, concluímos que um dos motivos que conduziram alguns deles a
tomar esta atitude consistia no fato de possuírem incertezas quanto aos seus conhecimentos em relação
ao conteúdo matemático enfatizado.

Além disso, dentre os alunos que disseram não saber o conteúdo, na verdade eles sabiam, no entanto não
tinham ciência disso. Foi preciso motivá-los utilizando-se da descontração, de modo a mostrá-los o quanto
eles são capazes, para que assim eles se auto-motivassem.

O resultado foi tão positivo, que eles mesmos, ao perceberem que podiam realizar a atividade, fizeram
questão em desenvolvê-la. É tanto que nos Colégios A e C, eles próprios solicitaram que continuássemos a
atividade no horário do intervalo. No Colégio B, eles pediram ao professor da aula seguinte, que cedesse o
horário para terminarem a sequência de ensino.

Sendo assim, ainda ouso concluir que por meio desse trabalho foi possível constatar que se faz necessário
que nós, professores, saibamos motivar nossos alunos, de modo a despertar neles a ideia de que eles são
capazes. Com certeza os alunos irão se alegrar com isto, mas sem dúvida nenhuma, a maior satisfação
será a sua, por ver que seu trabalho está dando resultado.
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[1] A teoria elementar dos números é a ciência que tem como finalidade principal, estudar as relações
entre os números inteiros e suas propriedades. Segundo Oliveira (2006), tal ciência proporciona várias
oportunidades para explorações que resultam na resolução de problemas, na compreensão e
desenvolvimento de outros conceitos matemáticos. Isto torna-se essencial ao ensino básico, visto que
pluralizam as formas de se resolver problemas envolvendo números inteiros, propiciando ao aluno o
entendimento da matemática fundamental e o desenvolvimento de suas habilidades matemáticas.
[2] Recebeu esse nome em homenagem ao algebrista grego Diophantus, que viveu no século III d. C., que
se dedicou à resolução de problemas, formulando e resolvendo muitas dessas equações.
[3] PROPOSIÇÃO: Sejam a, b, c inteiros (com a, b não nulos) e d = mdc(a,b). A equação diofantina ax +
by = c tem soluções inteiras se e somente se d/c.
[4] PROPOSIÇÃO: Se d = mdc(a,b) divide c, ou seja d/c, e se o par de inteiros (m,n) é uma solução
particular da equação diofantina linear ax + by = c, então todas as outras soluções desta equação são
dadas pela fórmula x = m + (b/d)t e y = n - (a/d)t, onde t é um inteiro arbitrário.
[5] Tudo que está à esquerda da igualdade de uma expressão algébrica.
[6] Tudo que está à direita da igualdade de uma expressão algébrica.
[7] PROPOSIÇÃO: Uma Equação Diofantina Linear: ax + by = c tem solução se, e somente se, d divide c,
onde d = mdc(a,b).
[8] PCN+ Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais
- Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias.
[9] Segundo DUVAL (2003): Sistema semiótico que potencialize a comunicação, objetivação e o
tratamento, além disso, pode ser transformado em outros sistemas semióticos, o que não acontece com
os códigos.
[10] [...] uma sequência de aula(s) concebida(s), organizada(s) e articulada(s) no tempo, de forma
coerente, por um professor-engenheiro para realizar um projeto de aprendizagem para certa população de
alunos. No decorrer das trocas entre professor e alunos, o projeto evolui sob as reações dos alunos e em
função das escolhas e decisões do professor. (ARTIGUE, 1988; apud MACHADO, 1999, p.198).
[11] Tipo de transformação que permanece no mesmo sistema de representação.
[12] Tipo de transformação que muda de sistema de representação, conservando a referência aos mesmos
objetos.
[13] Tipo de apreensão na qual o aluno faz vários tratamentos para encontrar a resposta, para então
converter para outro sistema representacional.
[14] Tipo de apreensão na qual o aluno encontra o resultado no próprio sistema representacional, sem
precisar utilizar o tratamento.
[15] De acordo nosso entendimento uma atividade matemática orientada refere-se aquelas atividades nas
quais o enunciado da questão explicita o que deve ser determinado pelo aluno.
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