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Resumo 
A problemática da pesquisa está relacionada a um estudo inicial das macroavaliações que 
tendem a mostrar que os estudantes, em geral, perdem a predisposição para aprender, 
conforme avançam nas diferentes etapas escolares, em particular quando se consideram as 
disciplinas de Física, Química e Matemática, observando que de certa forma Física e Química 
são tratadas em Ciências no ensino fundamental. Essa falta de interesse pode estar 
associada à dificuldade de compreender a relação entre essas Ciências e a Matemática e as 
situações cotidianas e profissionais vivenciadas pelos estudantes, o que nos conduziu a 
questionar se articular as disciplinas de Ciências e Matemática, utilizando situações reais, 
poderia ser um meio de estimular e auxiliar o desenvolvimento dessas disciplinas e conduzir 
a uma aprendizagem significativa. Nesse extrato de pesquisa nosso objetivo foi mostrar a 
relação entre as praxeologias existentes e as habilidades indicadas na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para Ciências e Matemática considerando a proposta institucional para o 
7º ano do Ensino Fundamental, observando como os conhecimentos dessas duas disciplinas 
são articulados. O referencial teórico é centrado nas noções de transposição didática e 
praxeologias de Chevallard; práticas de referência de Martinand; competências de Gascón e 
de Vergnaud e aprendizagem significativa de Ausubel. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
segundo Godoy, cujo método é o da pesquisa documental. Os resultados apresentados 
neste artigo mostram que as habilidades indicadas na BNCC para as disciplinas de Ciências e 
Matemática para o 7º ano do Ensino Fundamental articulam-se com praxeologias pouco 
representativas de situações reais e atuais. 
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Introdução 

Como professor da Educação Básica anos finais e ensino médio observo que, em geral, 

as dificuldades parecem estar concentradas na disciplina de Matemática, mas o que 

observamos quando das reflexões nas reuniões pedagógicas é que os problemas relativos às 

Ciências estão relacionados às dificuldades com as duas linguagens necessárias para 

compreendê-los, a saber: o Português (língua materna) e a Matemática (linguagem 

simbólica), o que parece tornar essas disciplinas as vilãs no processo de ensino e 
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aprendizagem, conduzindo a um segundo plano as outras disciplinas, que necessitam dos 

saberes desenvolvidos por esses dois alicerces de construção, desenvolvimento, 

interpretação e argumentação de fenômenos naturais encontrados no mundo das Ciências, 

logo as disciplinas básicas como Português e Matemática precisam estar bem articuladas 

com todas as outras, o que exige estudos específicos para a compreensão e 

desenvolvimento dessa nova forma de tratamento das atividades disciplinares em nossas 

escolas. 

A situação atual desse novo momento que estamos vivendo em conjunto com o 

mundo e que acontece ao mesmo tempo em que realizamos nossa pesquisa, nos conduz a 

uma reflexão ainda mais acentuada sobre a importância da Ciência e da Matemática no 

tratamento das questões, mais particularmente associadas às relações entre nossas 

necessidades cotidianas sobre Saúde e Meio Ambiente. 

Em relação à Saúde, observamos que a propagação do vírus Covid–19 pelo mundo tem 

mostrado a importância do desenvolvimento de pesquisas em Ciências Pura e Aplicada e a 

necessidade de formar cidadãos que possam compreender essa necessidade ou que pelo 

menos sejam capazes de ler e interpretar a enorme quantidade de informações que nos são 

apresentadas diariamente. 

Assim, uma primeira questão a discutir com os estudantes pode ser: Por que ensinar e 

aprender Ciências? 

Iniciamos observando que a comunicação com o outro, os primeiros passos, as 

primeiras palavras representam desafios que devemos superar desde que nascemos para 

garantir nossa sobrevivência, uma vez que vivemos em coletividade e, portanto precisamos 

ampliar diariamente o conhecimento do mundo que nos cerca, não podendo ficar isolados e 

limitados as possibilidades individuais, mas necessitamos estender nossos conhecimentos e 

relacioná-los com os meios sociais dos quais participamos, o que mostra a importância da 

escola enquanto ambiente social de divulgação e propagação de conhecimentos necessários 

para a integração do indivíduo na sociedade da qual faz parte. 

Essa integração indica a necessidade de compreensão das diferentes maneiras de 

analisar o desenvolvimento do planeta e dos seres que nele habitam, indicando assim a 

importância das diferentes disciplinas que compõem o currículo escolar, sendo que essas 



 

precisam se articular para auxiliar os estudantes a compreenderem os diferentes papeis e 

sua importância para o desenvolvimento humano e social. 

Desse modo, nossa problemática de pesquisa está associada à falta de integração e 

articulação entre as disciplinas que compõem o currículo escolar, o que parece ser um 

problema, pois noções e conceitos de Ciências são tratados por meio da linguagem 

matemática, que muitas vezes será introduzida e desenvolvida posteriormente e mesmo 

quando consideradas no mesmo ano escolar, dificilmente são tratadas ao mesmo tempo, 

num projeto conjunto entre os professores dessas disciplinas e nos diferentes materiais, 

mais particularmente nos livros didáticos. Por exemplo: Podemos propor a análise de uma 

conta de luz da cidade de São Paulo desde o 6º ano do ensino fundamental anos finais, pois 

o cálculo do consumo pode ser realizado pelo processo de contagem, motivando assim a 

introdução da proporcionalidade em Matemática, enquanto em Ciências pode-se mostrar a 

importância das chuvas e a necessidade de economizar energia em banhos, utilização de 

eletrodomésticos entre outros, o que pode ser discutido associando aos eletrodomésticos 

utilizados em casa e as possíveis maneiras de reduzir seu uso. A utilização das 

representações relacionadas à: Física, Economia e Matemática que aparecem na conta, 

podem ser introduzidas gradativamente no contexto do estudo dos anos subsequentes. 

Observamos que a problemática da falta de articulação entre as diferentes disciplinas 

que constituem a grade curricular pode ser tratada de diferentes formas em toda Educação 

Básica, exigindo um trabalho de organização dos saberes e construção de novas maneiras de 

trabalho que ultrapassam a utilização de materiais didáticos prontos, mas exigem a criação 

de grupos de estudo entre os professores das diferentes disciplinas que desejam trabalhar 

dessa forma. 

Ressaltamos ainda que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Brasil (2018), indica 

a importância da articulação dos conhecimentos das diferentes disciplinas, mas esse 

trabalho fica a cargo dos professores e exige uma disponibilidade de tempo e recursos que 

precisam ser considerados na legislação e indicados pelas Secretarias de Estado para que 

possam ser realmente tratados. 

 

Material e Métodos 



 

Por se tratar de uma pesquisa que alvitra a construção de uma proposta interdisciplinar 

teórica que permita articular as duas disciplinas (componentes curriculares) Ciências e 

Matemática de forma a permitir a concepção de projetos interdisciplinares, classificamos 

nossa pesquisa como qualitativa segundo Godoy (1995), de caráter exploratório utilizando 

os métodos de pesquisa bibliográfica e documental. 

Caracterizamos como pesquisa qualitativa conforme Godoy (1995) por estudarmos um 

fenômeno que envolve estudantes de todas as etapas escolares que precisam compreender 

e desenvolver relações com as Ciências e a Matemática de forma que no futuro possam 

utilizar esses conhecimentos para melhorar sua vida e a de sua comunidade, o que pode 

permitir tanto o seu desenvolvimento pessoal como profissional. 

O fenômeno proposto para estudo em nossa pesquisa está associado à motivação do 

estudante por meio da indicação de tarefas que articulem Ciências e Matemática e que ao 

mesmo tempo estejam relacionadas com situações que encontram no cotidiano e 

possivelmente estarão associados à vida profissional de alguns desses estudantes. 

Observamos que o fenômeno em estudo ocorre no contexto das propostas 

institucionais para o ensino e aprendizagem de Ciências e Matemática disponibilizadas por 

meio da BNCC e de livros didáticos em avaliação pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD). Para essas propostas construímos instrumentos de análise que auxiliem na 

identificação de tipos de tarefas existentes que articulem habilidades indicadas na BNCC e 

na construção de novos tipos de tarefas centradas na articulação de habilidades de Ciências e 

Matemática que representem situações encontradas no cotidiano ou em práticas sociais de 

referência dos conceitos e noções de Ciências considerados no estudo. 

Desse modo, consideramos que nosso estudo é exploratório, pois além de procurar 

compreender melhor o tema em seu ambiente por meio do estudo, isto é, nos documentos 

oficiais, visa construir uma proposta de ensino que responda as questões da pesquisa, 

ampliando assim as possibilidades de futuras intervenções dos professores, que terão a 

disposição algumas tarefas representando situações cotidianas e/ou práticas relacionadas 

aos componentes curriculares estudados nessa pesquisa , a saber: Terra e Universo, Matéria 

e Energia e Proporcionalidade. 

Consideramos como material de estudo desse extrato de pesquisa, os manuais do 



 

professor dos livros didáticos de Ciências e Matemática do Projeto Teláris para o 7º ano do 

Ensino Fundamental anos finais , a saber: 

- Gewandsznajder; Pacca (2018), Teláris: Ciências. 

- Dante (2018), Teláris: Matemática. 

Para a análise desse material utilizamos ferramentas didáticas, mais particularmente, 

elementos da Teoria Antropológica do Didático (TAD) de Chevallard e seus colaboradores, a 

saber: as noções de relações institucionais e pessoais, a noção de praxeologia, as noções de 

ostensivos e não ostensivos. 

Para definir relações pessoais e institucionais Chevallard (1992), constrói a TAD de 

maneira por ele considerada quase axiomática, uma vez que o autor parte dos elementos 

apresentados como primitivos, a saber: objeto O, pessoa X e instituição I. Desse modo, o 

autor define relação pessoal com um objeto O, como aquela que pelo menos uma pessoa 

mantém com o objeto O, indicada R(X, O), e relação institucional com o mesmo objeto O, 

como a que pelo menos uma instituição mantém com O, indicada RI(O). Como exemplo, um 

objeto matemático tratado nesse extrato é a noção de proporcionalidade e o objeto de 

ciências é a noção de gases como componentes da atmosfera dos planetas. 

Chevallard (1997) explicita que o nascimento ou a evolução das relações institucionais 

e pessoais a um objeto O, implica a observação do o indivíduo ou da instituição nas quais o 

objeto O é ativado. Isso conduziu o autor a introduzir a noção de praxeologia, que do 

ponto de vista do autor possibilita modelar as práticas matemáticas, tanto de sua dimensão 

material, quanto dos saberes associados a essas práticas. 

Essa definição relacionada especificamente à Matemática foi por nós considerada 

como uma ferramenta que possibilita o mesmo tipo de análise para as Ciências. 

O autor ressalta inicialmente que a palavra praxeologia tem sua origem nos vocábulos 

gregos “práxis” e “logos”, o que o conduz a observar que a “práxis” corresponde ao bloco do 

saber fazer composto pelo tipo de tarefa T e por pelo menos uma técnica σ, ou seja, [T, σ] e 

o “logos” indica o bloco do saber [θ, Θ] composto pela tecnologia θ e teoria Θ, que explicam, 

tornam compreensível e justificam a técnica e a tecnologia, respectivamente. Desse modo, 

uma praxeologia é representada pela quádrupla [T, σ, θ, Θ]. 

Da mesma forma que transpusemos a noção de praxeologia para as Ciências, o fizemos 



 

para as definições de objetos ostensivos e não ostensivos, ressaltando que eles respondem 

ao questionamento de Chevallard (1994) sobre quais “ingredientes” compõem as técnicas, 

que podem ser relativas à Matemática, mas também às Ciências. 

Desse modo, o autor define os objetos ostensivos como aqueles que têm para nós uma 

forma material, sensível, mas também são considerados objetos ostensivos: os gestos, as 

palavras, os esquemas e os formalismos. Como exemplos de ostensivos, o pesquisador 

apresenta: os objetos materiais; os gestos: ostensivos gestuais; as palavras, e mais 

genericamente, o discurso: ostensivos discursivos; os esquemas, desenhos, grafismos: 

ostensivos gráficos; as escritas e formalismos: ostensivos escriturais. Como exemplo nas 

Ciências podemos considerar os objetos materiais relacionados ao desenvolvimento de uma 

experiência em laboratório e as interpretações, argumentações e justificativas muitas vezes 

associadas às representações matemáticas. 

No exemplo da figura 1 podemos abstrair e imaginar os cálculos utilizados para 

determinar a porcentagem dos principais gases da atmosfera dos planetas. Esses cálculos 

associados às noções de gases, atmosfera, planetas indicam que as manipulações 

matemáticas utilizadas estão associadas a conceitos e noções da própria matemática e 

também das Ciências. 

Desse modo, observamos que da mesma forma que Chevallard (1994) adiciona o fato 

de que, manipulamos objetos matemáticos para representar nossas ações e explicar e 

justificar modelos matemáticos. Ressaltamos que esses modelos podem ser utilizados para 

estudos de objetos de outras Ciências, o que indica a importância de associar, da mesma 

forma que o autor fez para a Matemática, os objetos não ostensivos, que correspondem às 

noções, conceitos e ideias que são evocados quando da manipulação dos ostensivos que lhe 

são associados. Chevallard (1994) observa ainda que toda técnica supõe a ativação de um 

complexo de objetos ostensivos e não ostensivos que regram a manipulação dos ostensivos 

e a evocação dos não ostensivos, o que gera a dialética necessária entre ostensivos e não 

ostensivos. 

 

Resultados e Discussão 

Iniciamos a pesquisa no mês de abril de 2019, portanto até o momento identificamos a 



 

problemática que corresponde ao estudo das articulações possíveis entre as disciplinas do 6º 

e 7º ano, em particular, Ciências e Matemática, a partir da implementação da BNCC, da qual 

retiramos nossa questão de pesquisa: Nossa questão de pesquisa é: Quais os saberes a 

ensinar sobre “matéria e energia”, “terra e universo” e “proporcionalidade”, indicados para 

serem tratados no 7º ano do ensino fundamental em Ciências e Matemática 

respectivamente, que podem ser articulados de forma a contemplar uma proposta 

interdisciplinar teórica que articule unidades temáticas, objetos de conhecimento e 

habilidades associadas aos dois componentes curriculares? e o objetivo da pesquisa, a saber: 

Apresentar uma proposta interdisciplinar teórica de articulação entre unidades temáticas, 

objetos de conhecimento e habilidades associadas às componentes curriculares de Ciências 

e Matemática para 7º ano do ensino fundamental a partir da BNCC e do Currículo paulista 

para as unidades temáticas “matéria e energia”, “Terra e Universo” e “proporcionalidade”. 

Para esse extrato de pesquisa apresentamos apenas como resultado um exemplo da 

análise dos livros didáticos anteriormente indicados para os quais construímos uma 

ferramenta específica que permitiu associar as habilidades de Ciências e Matemática 

indicadas para serem desenvolvidas no 7º ano do Ensino Fundamental anos finais, como 

podemos notar no Quadro 1 que segue, para um único caso, ressaltando que na pesquisa 

documental são encontrados diversos outros casos. 

Após identificar as habilidades encontradas nos livros analisados que pudéssemos 

articular quando se considera o processo de ensino e aprendizagem de Ciências e 

Matemática, procuramos identificar os tipos de tarefas associados à essas habilidades e 

descrever as praxeologias encontradas como podemos verificar no exemplo apresentado na 

Figura 1, para o qual descrevemos a partir do quadro 1, as habilidades e os tipos de tarefas 

considerados, ressaltando que o tipo de tarefa engloba diferentes tarefas que tratam casos 

particulares como o apresentado e analisado como exemplo, para o qual descrevemos as 

técnicas associadas relativas à Ciências e à Matemática, a tecnologia ou justificativa da 

técnica que indica as noções em jogo para seu desenvolvimento e as teorias que justiçam a 

tecnologias consideradas. 

 

 



 

Figura 1 – Atividade proposta no livro de Ciências, analisar os gases dos planetas Marte e 
Vênus. 

 
Fonte : Teláris Ciências 7º ano – ensino fundamental 
 
 
 

Quadro 1: Habilidades e tipos de tarefas para o 7º ano do Ensino Fundamental apresentadas 
nos livros analisados. 

Habilidades em Ciências Habilidades em Matemática 

EF07CI12 EF07MA17 

Tipos de tarefas Ciências Tipos de tarefas Matemática 

Identificar os principais gazes que compõem a 
atmosfera de dois planetas do Sistema Solar e 
suas respectivas proporções. 

Representar a proporcionalidade por meio de 
porcentagem. 

Fonte: Brasil(2018) para as habilidades e os autores para os tipos de tarefas. 
 

 

Observando o Quadro 1 verificamos que a habilidade EF07CI12 de Ciências foi 

associada à habilidade EF07MA17 que indicam: Demonstrar que o ar é uma mistura de gazes 

identificando sua composição e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem 

alterar essa composição. (Ciências) Resolver e elaborar problemas que envolva 

proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. (Matemática). 

Exemplo de praxeologia relativas aos tipos de tarefa que permite associar as 

habilidades consideradas. 

Técnica: a técnica utilizada para determinar a quantidade gazes foi de Vênus e Marte 

foi realizada pela NASA, por meio de pesquisa científica especifica. Do ponto de vista da 

Matemática em jogo, foi calculada a razão entre a quantidade de gás carbônico e a 

quantidade total de gazes de cada planeta, que foi apresentada por meio da noção de 

porcentagem. 

Tecnologia: A NASA realizou esses cálculos por meio de medida indireta, a composição 

da atmosfera dos planetas pode ser conhecida pela análise espectral da luz solar que eles 



 

refletem e a apresentação dos resultados indica a utilização da noção de razão entre duas 

grandezas (quantidade de gás carbônico/(quantidade de gás carbônico + quantidade de gás 

nitrogênio) representada por meio do ostensivo porcentagem. 

Teoria: Fenômenos antrópicos: aqueles que ocorrem como consequência da presença 

ou da ação do ser humano. (Ciências). Razões e Proporções em Matemática. 

 

Conclusão 

A construção de praxeologias são possíveis e foram importantes para a articulação dos 

componentes curriculares Ciências e Matemática quando desejamos organizar um estudo 

que leve em conta pelo menos duas praxeologias que possam ser tratadas pelos professores 

de disciplinas diferentes. O exemplo apresentado nesse extrato mostra a complexidade 

dessa articulação e indica a importância de criação de grupos de pesquisadores que se 

ocupem em desenvolver esse trabalho se desejamos modificar a forma atual de 

desenvolvimento das disciplinas nas escolas, onde cada professor desenvolve seu trabalho, 

sem ter claro quais os conhecimentos prévios de outras disciplinas, que envolvem as tarefas 

propostas e realizadas em função de seu planejamento, podem ser mobilizados pelos 

estudantes. 

O exemplo apresentado nesse extrato mostrou que a relação institucional sobre o 

tema gases e atmosfera é tratado sem se referir às possibilidades de articulação com a 

Matemática, o que parece ser uma condição interessante para a interdisciplinaridade, mas 

que nos parece depender de pesquisas que auxiliem os professores a refletir, discutir e 

realizar esse trabalho. 

Atualmente, em particular para as escolas publicas de São Paulo, é dada ênfase a esse 

trabalho interdisciplinar com a perspectiva de fortalecer as disciplina de Português e 

Matemática, consideradas como linguagens necessárias para compreensão e 

desenvolvimento das outras disciplinas, mas como já enfatizamos esse trabalho não é 

simples, precisa ser realizado em conjunto e exige estudos mais específicos de integrem as 

habilidades indicada na BNCC com as possíveis praxeologias, mostrando explicitamente 

quais os conhecimentos em jogo e em que ano escolar foi ou será desenvolvido. 
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